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Tarih boyunca tarafı olduğumuz savaşlar arasında, sonuçları bakımından en 
yıkıcı olanı Balkan Savaşları’dır. Osmanlı, yaklaşık 500 yıl barış içinde bir ara-
da yaşadığı halklarla, adaletle hüküm sürdüğü bir coğrafyada karşı karşıya 
gelmiştir. Savaşın başlamasında, “Hasta Adam” dedikleri Osmanlı’yı yıkmak 
amacıyla, Fransız İhtilali’nin bölgede yarattığı milliyetçilik dalgasını manipüle 
ederek, ayaklanmalara sponsor olan dış güçlerin etkisini inkar edemeyiz. Ni-
tekim Balkan harbinin, 1914’te başlayacak olan Dünya Savaşı öncesinde Os-
manlı’yı iyice zayıf düşürme hedefiyle kullanıldığı kısa sürede belli oldu. Savaş 
bittiğinde kaybettiklerimizin yalnızca insanlarımız ve topraklarımız olmadığını 
ise aradan yıllar geçtikten sonra, yeni yeni anlıyoruz.

Türkiye, bugün, ecdadının ayak izlerini takip ederek, Balkanlar’a geri dönüyor. 
Gerek ikili gerekse bölgesel iş birliklerini geliştiriyor, dostluklarını pekiştiriyor. 
Bölgenin refahı, huzuru ve güvenliği için üzerine düşenleri eksiksiz yerine geti-
riyor. Türkiye, Balkanlar'ın istikrarsızlıklarla değil bütünleşmeyle, barışla ortak 
çıkarlar temelinde müreffeh bir gelecek temeliyle anılmasını istiyor.

Jeostratejik, güvenlik, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerinden ötürü Türki-
ye’nin yakından ilgilendiği, aynı zamanda bir parçası olduğu Balkan coğrafyası 
kimsenin arka bahçesi değildir. Bilakis, tarihimiz ve coğrafyamız gibi bölgedeki 
geleceğimiz de ortaktır. Ortak bir gelecek, sadece ekonomik değerler üzerinden 
inşa edilemez. Geçmişte sağladığımız kader birlikteliğini geleceğe taşımalıyız. 
Bu anlamda Üsküp’ün, Edirne'nin, Saraybosna’nın, İstanbul’un, Priştine'nin, 
Ankara’nın kaderi birbirinden bağımsız ve ayrı değildir.

Türkiye’nin son yıllarda gelişen ve dönüşüm yaşayan ekonomik ve sosyal di-
namikleri ile aktif dış politikası, resmi kurumların, iş çevrelerinin ve sivil top-
lumun Balkanlar yaklaşımına da olumlu yansıdı. Başta TİKA ve Yunus Emre 
Enstitüsü olmak üzere birçok kurumumuz bölgede faaliyet gösteriyor. Bununla 
birlikte bölge ülkelerinin ve halklarının da birçok alanda Türkiye ile iş birliğine 
sıcak bakması sayesinde karşılıklı ilişkilerde kayda değer ilerlemeler sağladık.

Savaşların, yol açtığı istikrarsızlık, kaos ve travmalar artık geride kaldı. Şimdi 
birlikte gelişme, ortak kalkınma ve atılım zamanı. Türkiye, Balkanlardaki kar-
deş ülkelerle dostluğunu pekiştirmeye ve bu yeni dönemde bölge ülkelerinin 
yanında olmaya devam edecektir.  
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"HEP BİRLİKTE, 
BÜYÜK HEDEFLERE"

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN 1244 
GÜN SONRA AK PARTİ KAMPINA 
"BAŞKANLIK" ETTİ

BİZİM CUMHURİYETİMİZ
BİZ MİLLETİZ

FATİH ŞAHİNNUMAN KURTULMUŞ BÜLENT TURAN

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Röportaj RöportajRöportaj

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, Afyon’da 
gerçekleştirilen "Hep Birlikte, Büyük 
Hedeflere" temalı 26. İstişare ve Değer-
lendirme Toplantısı'nın açılış konuşma-
sını yaptı.

"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı" sıfatıyla Erdoğan, 1244 gün 
sonra ilk kez partisinin İstişare ve De-
ğerlendirme Toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan başkanlığındaki devlet erkanı 
Cumhuriyetin ilanının 94. yıl dönü-
mü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Siyasi ve ekonomik iş birliğinin ötesin-
de köklü bir tarihi ve kültürel bağa sa-
hip olduğumuz Balkan coğrafyası geç-
mişten günümüze ilişkilerimizde daima 
öncelikli olmuştur.

Gençliğimiz bin yıllık medeniyet kök-
lerinin, inancının ve ideallerinin yeni-
den dirilişi için başrolü üstlenmiş du-
rumdadır.

Türkiye, gittiği coğrafyalara emperyal 
heveslerle gitmiyor.
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"BU COĞRAFYANIN HALKLARI 
BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

“ERDOĞAN KADAR YOĞUN PROGRAM 
YAPAN BİR LİDER GÖRMEDİM”

TİKA’DAN 
SIRBİSTAN’DA AÇILIŞLAR

"KÜRESEL ADALETSİZLİK, AZALMAK 
YERİNE DAHA DA ARTTI"

BAKÜ-TİFLİS-KARS 
DEMİRYOLU HATTI

'HATTI MÜDAFAA YOK, SATHI 
MÜDAFAA VAR, O SATIH BÜTÜN VATAN 
TOPRAĞIDIR'

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Emine Erdoğan HanımefendiCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Başbakanımız Sayın Binali YıldırımCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Sırbistan temasları kapsamında 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic ile Sancak bölgesinin en büyük 
şehri Novi Pazar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Sırbistan ziyareti kapsamında 
Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyet-
lerarası görüşmelere katıldı.

TİKA tarafından Sırbistan'da tadila-
tı yapılan ve donanım desteği verilen 
Dragan Filipoviç-JUSA Yurdu'nun 
açılışı, Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ha-
nımefendi tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen,  D-8 Ekono-
mik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nin açı-
lışında yaptığı konuşmada, misafirleri 
"İstanbul'a hoşgeldiniz" diyerek selam-
ladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Bakü'den yaklaşık 90 kilometre 
mesafedeki Alat Limanı'nda düzenle-
nen "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hat-
tı"nın açılış törenine iştirak etti.

İzmir ziyareti kapsamında Çiğli 2. Ana 
Jet Üs Komutanlığında incelemelerde 
bulunan Başbakanımız Binali Yıldı-
rım'ın askerlere hitaben bir konuşma 
yaptı.



AK PARTİ KASIM 2017  |  16. YILTÜRKİYE AKTÜALİTE ATLASI

6

ALTIN TAHVİLİ İHRACINDA MERAK EDİLENLER

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY YİNE EĞİTİME AYRILDI

TÜRKİYE İSTİHDAMDA AVRUPA LİDERİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 bütçesinde en 
büyük payı her zaman olduğu gibi eğitime ayır-
dıklarını belirtti. Türkiye’nin 2018 yılı bütçe gi-
derleri 762,8 milyar lira, bütçe gelirleri 696,8 
milyar lira, vergi gelirleri 599,4 milyar lira, bütçe 
açığı ise 65,9 milyar lira olarak öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Eurostat verilerin-
den derlenen bilgilere göre, 2012’de 24 milyon 
821 bin kişinin  istihdam edildiği Türkiye, bu 
sayıyı sürekli artırdı. İstihdam sayısı 2016 itiba-
rıyla 27 milyon 205 kişiye ulaşırken 5 yılda yara-
tılan ilave istihdam 2 milyon 384 bin oldu. Tür-
kiye, bu dönemde istihdamda AB üyesi ülkelerin 
üzerinde yer alırken Almanya, İngiltere, Polonya 
ve İspanya’nın dışındaki AB ülkelerinin 24’ünün 
toplamından daha fazla  istihdam yarattı. Türki-
ye’nin ardından en fazla  istihdam  yaratan ülke 
ise 2 milyon 31 bin kişiyle İngiltere oldu. 

Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan rehberde, 2 
bin 200 ton olduğu tahmin edilen yastık altın-
daki altının ekonomiye kazandırılması hedefle-
nen program kapsamında, yatırımcıların sıkça 
sorduğu 32 soru ve yanıtlarına yer verildi. Buna 
göre, ihraç kapsamında külçe altınlar, Cumhuri-
yet/Darphane altınları (çeyrek, yarım, tam, Ata 
lira gibi) ile gerekli şartları sağlayan 22 ayar ve 
24 ayar altınlar kabul edilecek. 22 ayar bilezik, 
kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması duru-
munda kabul edilebilecek olup üzerinde değerli 
ya da değersiz taş bulunan takı ve Reşat altınlar 
kapsam dışında tutulacak.
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“TÜRK KAPLANI” ENDONEZYA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

KAMU GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 70’İ SENDİKALI

YKS’NİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Türkiye’nin askeri kara aracı üreticilerinden 
FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması ta-
rafından Türkiye’de tasarlanan ve geliştirilen 
“Kaplan MT” tankı, Endonezya’da görücüye çık-
tı. Kaplan MT, Türk savunma sanayisi açısından 
tank sınıfında ihraç edilen ilk araç olma özelliği 
taşımakta.

Kamu görevlilerinde 2002 yılında yaklaşık yüz-
de 48 olan sendikalaşma oranı, bu yılın temmuz 
ayı itibarıyla yüzde 70’e ulaştı. Sendikalı kamu 
görevlilerinden 997 bin 89’u Memur-Sen, 395 
bin 250’si Türkiye Kamu-Sen, 167 bin 403’ü 
KESK, 64 bin 248’i Birleşik Kamu-İş, 6 bin 
531’i Tüm Memur-Sen, 4 bin 548’i Çalışan-Sen, 
4 bin 226’sı BASK, 3 bin 253’ü Hak-Sen ve 840’ı 
Anadolu-Sen’e üye durumda.

Kurumun internet sitesinde, “Yükseköğretim 
Kurumları Sınav Sistemi ile İlgili Sıkça Sorulan 
Sorular ve Cevapları”nı yayımlandı. Yükseköğre-
tim Kurulunca (YÖK), Yükseköğretim Kurumla-
rı Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumunda adaylara 
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’n-
de 40, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40, Matema-
tik Testi’nde 40 ve Fen Bilimleri Testi’nde 40 ol-
mak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi.

TÜRKİYE İSTİHDAMDA AVRUPA LİDERİ
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KALİFORNİYA’DAKİ YANGININ ZARARI 3,3 MİLYAR DOLAR

DÜNYADA AÇLIK YENİDEN YÜKSELİŞTE

ARAKANLI MÜSLÜMAN KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI ŞİDDET MAĞDURU

Dünyada 2000’li yılların başında azalma eği-
limine giren küresel açlık, 10 yıl aradan sonra 
yeniden yükselişe geçti. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütünün (FAO) 2017 yılı “Dünyada 
Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu” rapo-
runa göre, yeni milenyumun başında azalma eği-
limine giren açlık problemi, 10 yıl aradan sonra 
yeniden artmaya başladı.

Myanmar’da uğradıkları zulüm nedeniyle Bang-
ladeş’e kaçmak zorunda kalan ve derme çatma 
kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlardan he-
men her kadın ve kız çocuğunun, cinsel saldırı, 
toplu ya da münferit tecavüz, cinayet, canlı canlı 
yakılma dahil korkunç katliamlara şahit veya bu 
saldırıların kurbanı olduğu açıklandı. BM Kadın 
Birimi, (UN Women),  Bangladeş’teki Balukhali 
sığınmacı kampında kalan toplum liderleri ve sı-
ğınmacılarla yaptığı görüşmelerden yola çıkarak 
“Bangladeş’teki Arakanlı Müslüman Sığınmacı 
Krizi üzerine Toplumsal Cinsiyet Özeti” başlıklı 
rapor hazırladı.

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde 43 kişi haya-
tını kaybettiği yangının 3,3 milyar dolar maddi 
zarara neden olduğu bildirildi.

Eyalet sigorta temsilcisi Dave Jones, yaptığı açık-
lamada, 8 Ekim’de eyalette başlayan yangın ne-
deniyle meydana gelen maddi hasarın 3,3 milyar 
dolar olduğunu ifade etti.
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BM’NİN DOĞU GUTA’YA SEMBOLİK YARDIMI TEPKİ ÇEKTİ

HAMAS SINIR KAPILARINI UZLAŞI HÜKÜMETİ’NE DEVRETTİ

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NÜ ICAN KAZANDI

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin ablukasında-
ki  Doğu  Gutalılar, Birleşmiş Milletlerin (BM) 
yaptığı sembolik düzeyde kalan yardımla hayal 
kırıklığına uğradı. Yoksulluk, açlık ve hastalıklar-
la mücadele eden bölge halkı, ablukanın kalk-
masını istiyor.  BM, 5 yıldır rejimin askeri kuşat-
masındaki  Doğu  Guta’ya az miktarda yardım 
sokmuştu.   Konvoy, nisan ayından bu yana tat-
min edici hiçbir yardımın ulaşmadığı bölgede, 
hayal kırıklığına sebep oldu. 

Hamas, abluka altında bulunan Gazze Şeri-
di’ndeki sınır kapılarının kontrolünü Uzlaşı 
Hükümeti’ne devretti. Filistin’deki siyasi bölün-
müşlüğü sona erdirmek için Hamas ve Fetih ha-
reketleri arasında 12 Ekim’de Mısır’ın başkenti 
Kahire’de imzalanan anlaşma çerçevesinde ilk 
somut adım bugün atıldı. Hamas, yapılan bir 
törenle Gazze Şeridi’nin İsrail ve Mısır ile olan 
sınır kapılarındaki kontrolü tamamen Filistin 
Uzlaşı Hükümeti’ne devretti.

Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü’nü 
Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanya-
sı’na (ICAN) verdi. Komite, Nobel Barış Ödü-
lü’nün nükleer silah kullanımının yıkıcı sonuç-
larına dikkati çektiği ve bu silahların anlaşma 
temelinde yasaklanması amacıyla harcadığı 
çığır açan çabalar nedeniyle ICAN’a verildiğini 
açıkladı.
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"HEP BİRLİKTE, 
BÜYÜK HEDEFLERE"
GENEL BAŞKANIMIZ VE CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AFYON’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN "HEP BİRLİKTE, BÜYÜK HEDEFLERE" TEMALI 26. İSTİŞARE VE 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NIN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Afyon’da gerçek-
leştirilen "Hep Birlikte, Büyük Hedefle-
re" temalı 26. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

"Sizlerle en son 2014 yılı Mayıs ayında-
ki 22. İstişare ve Değerlendirme Toplan-
tı'mızda yine burada Afyonkarahisar'da 
bir araya gelmiştik. Bugün burada bin 
275 kişilik bir aile olarak tekrar bir 
aradayız. Sadece bu tablo dahi AK Par-
ti'nin, nasıl bir duvarın tuğlaları gibi bir-
birine kenetlenmiş bir parti olduğunu 
göstermektedir" diyen  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ar-

dından tekrar bir araya gelmekten Allah'a 
sonsuz hamd ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürede hem 
parti hem ülke olarak çok önemli hadise-
ler yaşanıldığını, çok ciddi imtihanlardan 
geçildiğini, partinin kuruluşunun 16'ncı, 
iktidarda bulunuşunun 15'inci yıl dönü-
müne tekabül eden bir zamanda yapılan 
bu toplantı vesilesiyle nereden gelindiğini, 
nerede bulunulduğunu ve nereye gidildiği-
ni değerlendireceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yola çıktıkla-
rı günden bugüne kadar hangi kademede 
olunursa olunsun AK Parti'ye gönül ver-

miş, AK Parti vasıtasıyla millete hizmet et-
miş tüm arkadaşlarına teşekkürlerini ilet-
ti, göreve devam edenlere başarılar diledi, 
birlikte görev yaptıkları ancak daha sonra 
farklı alanlarda çalışmayı tercih eden veya 
emekliye ayrılmış olanlara da sağlık ve afi-
yetler temenni etti.

 "Ortaya Çıkan Tablo 
Aslında AK Parti'nin 

Karnesidir"
Partinin iktidara gelişinden bu yana, Tür-
kiye'nin temel yatırımlarında veya eko-
nomide katedilen mesafeyi, cumhuriyet 
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tarihinin tamamıyla mukayese edildiğinde 
ortaya çıkan tablonun aslında AK Parti'nin 
karnesi olduğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bu karnenin her alanda mil-
letin şükranla yad ettiği başarılarla dolu 
olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de 
sık sık bu tabloyu hatırlatması gerektiğini 
ve buna yönelik hedeflerin çıtasını sürekli 
yükseltmesi gerektiğinin vurguladı.

"Biz, kendimize inanmazsak, kendimize 
güvenmezsek, kendimizi bu ihya hare-
ketine hazır hissetmezsek milletimizin 

itimadını sağlayamayız" diyen  Cumhur-
başkanı Erdoğan, salonda bulunanlara, 
"Şimdi sizlere sadece ana başlıklar 
itibarıyla hükümetlerimiz döneminde 
Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimi-
zin kısa bir özetini yapmak istiyorum. 
Bazıları bu hatırlatmayı bir tekrardan 
ibaret görebilir" dedi.

"Her Fırsatta Ezberden 
İfade Etmenizi Özellikle 

Bekliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti, "ancak ben şunu biliyo-

rum ki, bırakınız milletimizin tamamını 
kendi arkadaşlarımız arasında bile bu 
gerçeklerin, bu rakamların, bu reform-
ların doğru şekilde farkında olmayanlar 
var, şahsım da dahil olmak üzere. Hal-
buki geçtiğimiz 15 yıldaki başarılarımız, 
gelecek vizyonumuzun en önemli re-
feransı ve en önemli güven kaynağıdır. 
Bunun için her fırsatta bu hatırlatmala-
rı yapmayı sürdüreceğim. Sizlerden de 
bunları milletimize her fırsatta ezber-
den ifade etmenizi özellikle bekliyorum.

Biz, hükümete geldiğimizde 'Dört temel 
taş üzerinde ülkemizi yükselteceğiz' de-

miştik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet. Bunlar bizim öncelikli alanla-
rımız, bunu böyle ilan ettik. Eğitimde ül-
kemizde mevcut olan 355 bin dersliğin 
üzerine bu sürede 270 bin derslik daha 
ilave ettik. Öğretmen sayımız 560 bin 
idi, bunu da 905 bine ulaştırdık. Üniver-
site sayımız 75 idi, bunu 185'e yükselte-
rek, artık bugün Türkiye'de üniversitesi 
olmayan ilimiz kalmadı. 81 vilayetimi-
zin tamamında üniversite var. Yani biz 
Güneydoğu'dan Doğu'dan öğrenci alıp, 
Orta Anadolu'ya Ankara'ya İstanbul'a 
değil, onlara maliyeti yüksek bir eği-
tim-öğretim anlayışı değil, tam aksine 
üniversiteyi aldık, bütün o yavrularımı-

zın, gençlerimizin ayağına götürdük."

Yükseköğretim yurtlarının sayısının 190 
olduğunu hatırlatan  Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bunu 752'ye yükselttiklerini, yatak 
kapasitesini de 182 binden 617 bine çıkar-
dıklarını anlattı.

Sağlık alanında ülke genelinde  bin 156 
olan tesis sayısının 4 bin 682'ye yükseltil-
diğini,  sağlık çalışanlarının mevcudunun 
da 378 binden 893 bine çıkarıldığını söyle-
yen  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  hastanele-
rin en modern teşhis ve tedavi cihazlarıyla 
donatılarak hizmet kalitesinin artırıldığını 
belirtti.

Şehir hastaneleri projelerinin hayata 
geçirilmeye başladığını hatırlatan  Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık alanında 
bu bir zirvedir, bu bir taçlandırmadır. 
Şu ana kadar üçü hizmete giren, bu yıl 
bitmeden ikisini daha hizmete almayı 
planladığımız şehir hastanelerimizin 
sayısı, inşası sürenlerle birlikte 2020 
yılına kadar 21'i bulacak. Proje ve ihale 
hazırlıkları süren 9 hastaneyle birlikte 
toplamda 30 şehir hastanesini milleti-
mizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" 
diye konuştu.

Ulaştırma alanının, AK Parti iktidarları-
nın en parlak icraatlarını ortaya koyduğu 
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alanlardan olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğu-
nun  6 bin 100 kilometreden 25 bin 200 
kilometreye, karayolu tünelleri uzunluğu-
nun da 50 kilometreden 365 kilometreye 
çıkarıldığını vurguladı.  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,  "Ferhat gibi dağları deldikle-
rini ve Şirin'e ulaşmaya devam ettikleri-
ni" söyledi.

Erdoğan, 26 olan havalimanı sayısının 
55'e, yurt dışı uçuş noktalarının sayısının 
60'tan 296'ya çıkarıldığını belirtti.

 "Ülkemizin Çehresini 
Değiştirdik"

Toplu konutta 43 bin olan konut sayısının 
796 bine yükseltilerek adeta ülkenin çeh-
resinin değiştirildiğine işaret eden  Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ilk 
olarak acil konut ihtiyacını karşılayacak 
projelere yoğunlaştığını, şu an  şehircilik 
kalitesini yükseltecek projelerle yoluna de-
vam ettiğini dile getirdi.

Cumhuriyetin ilk 79 yılında toplam 276 
baraj yapıldığını, bu sayının bin 451'e çı-
karıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

"'Su medeniyettir.' Hidroelektrik sant-
rallerinin sayısını 105'ten 510'a, üre-
tilen elektrik miktarını yıllık 26 milyar 
kilovat saatten, 68 milyar kilovat saate 
yükselttik. Tarımsal gayri safi milli ha-
sılamızı 2002 yılındaki 37 milyar lira 

seviyesinden geçtiğimiz yıl itibarıy-
la  158 milyar liraya çıkardık. Son 15 
yılda verdiğimiz tarımsal desteklerin 
toplamı 105 milyar liradır. Sanayi üreti-
mimizin büyümesinde son 15 yılda hiz-
mete aldığımız 104 yeni organize sanayi 
bölgesinin şüphesiz ki önemli payı var. 
Organize sanayi bölgelerinde istihdam 
edilen kişi sayısı 415 bin 1 milyon 700 
bine yükselirken hizmete giren 68 tek-
nopark, 637 araştırma geliştirme mer-
kezi, sağlanan yaklaşık 5 milyar lira 
KOSGEB desteği ile sanayicilerimizin 
rekabet gücünü artırdık."

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu
Savunma sanayisi alanında katedilen me-
safeyi önemli gördüğünün altını çizen Er-
doğan, savunma ve havacılık cirosunun 
bir milyar dolardan geçen yıl itibarıyla 6 
milyar dolara çıkarıldığını, 66 olan proje 
sayısının 543'e yükseltildiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sa-
nayisinde dışa bağımlılık oranını yüzde 
80'den yüzde 35 seviyesine kadar çektik-
lerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugün terörle mücadele ve sınır ötesi 
operasyonlarımızda tarihi başarılara 
imza atmamızı savunma sanayisinde 
katettiğimiz bu mesafeye borçluyuz. Şu 
anda bütün  teröristlerin aralarındaki 
telsiz görüşmelerinde bunlar konuşu-
luyor. Bak, artık sadece dağ SİHA'yı ko-
nuşmuyor, parlamentodaki uzantıları, 
anamuhalefet de dahil olmak üzere on-

lar da silahlı insansız hava aracını konu-
şuyor. 

Bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdüre-
ceğiz. Sonuna kadar. İçeride ve dışarıda 
ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa biz 
bunlara 'Hoş geldin' demeyeceğiz. Tam 
aksine onlar hareketlendiği zaman biz 
onları yerinde bastırmasını inşallah ba-
şarabileceğiz. Bunu başardığımız anda 
zaten güçlü Türkiye oluruz. Şu anda bu-
nun adımlarını attık, atıyoruz."

Enerjide kurulu elektrik enerji gücünün 
32 bin megavattan 81 bin megavatın üze-
rine çıkarıldığını belirten Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, yenilenebilir enerji tesisleri-
nin gücünün de 12 bin megavattan 36 bin 
megavatın üzerine yükseldiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 2002 yılında 
yalnızca 5 ile doğalgaz verilirken şu anda 
78 il ve 280 ilçenin doğalgazın konforun-
dan faydalandığına dikkati çekti.

Sosyal Yardımlar
"Sosyal yardımlar aslında bizim görün-
meyen gücümüzdür" diyen  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, son  15 yılda 223 milyar 
liranın üzerinde sosyal yardım yapılarak 
ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını 
belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA),  Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı (AFAD), Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kızılay 
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ve sivil toplum kuruluşlarıyla dünyanın 
dört bir yanındaki mazlumların, mağdur-
ların,  dost ve kardeş toplulukların dertle-
rine derman olduklarını dile getiren Erdo-
ğan,  insani yardımlarda dünyada birinci 
sırada ABD'nin, ikinci sırada Türkiye'nin, 
üçüncü sırada da İngiltere'nin bulunduğu-
nu ancak milli gelire oranla bakıldığında 
Türkiye'nin birinci sırada olduğunu vurgu-
ladı.

İnsani yardımlara ilişkin adımların "Veren 
el, alan elden hayırlıdır" anlayışından ha-
reketle atıldığına işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu tabloyu çok daha detaylandırmak, 
çok daha başlık eklemek mümkündür. 
Sadece bu kadarı bile ülkemize kazan-
dırdığımız hizmetlerin büyüklüğünü 
göstermeye kafidir. Şu anda bizim özel-
likle yaptığımız bu köprüler, Boğaz'da 
üçüncü köprümüz, denizin altından 
bağlantılarımız, Osmangazi Köprümüz, 
bütün bunlar, Türkiye'nin medeniyet 
yürüyüşündeki en önemli mühürleridir. 
Tarih bizi bunlarla anacak, hiç endişem 
yok ama istiyoruz ki bunlar yeterli değil, 
'durmak yok, yola devam' ilkesince bun-
ları devam ettirelim. 

Tabii biz şu gerçeği de asla unutmayaca-
ğız. İnsanlar sandık başına gittiklerinde 
geçmişte aldıkları hizmetler kadar ken-
dilerine gelecekte neler vaat edildiğine 
de bakarak tercihlerini belirler. Yapsın-
lar veya yapmasınlar, yapacak olsunlar 
veya olmasınlar, maalesef bu oyuna ge-
lenler de yok değil, var. Biz eserlerimizle 

konuşuyoruz. Birileri ise maalesef sade-
ce kuru sıkı atmak suretiyle konuşuyor. 
'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır 
eseri' Biz bununla hareket ediyoruz. 
Bunun için yaptıklarımızı anlatmakla 
yetinmeyecek, hemen devamında yapa-
caklarımızı da ifade edeceğiz."

Kanal İstanbul Projesi'nin önemine deği-
nen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İs-
tanbul ile dünyada Süveyş Kanalı nasıl 
anılıyorsa Panama Kanalı nasıl anılıyor-
sa ki bunlar bizimle mukayese edilecek 
ülkeler değil, biz de şu anda Kanal İs-
tanbul ile dünyaya aslında yeni bir mar-
ka olarak ses vereceğiz. İnşallah bunun 
da adımını çok kısa zamanda atıyoruz, 
atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip  Erdoğan, 
bu konuda  AK Parti'nin önünde başka 
hiçbir partide bulunmayan yol haritası ol-
duğunu belirterek, "O da 2023 hedefle-
rimizdir. 2023 hedefleri demek, reform 
ve yatırım sürecinin katlanarak ve ke-
sintisiz şekilde devam etmesi demektir 
fakat ben burada siz dava arkadaşları-
ma özellikle bir şey söylemek istiyorum. 
Bütün bu fiziki yatırımlar, hepsi bir yana 
en büyük yatırım özellikle gönülleri fet-
hetmektir, gönüllere girmektir. Bunu 
halletmemiz lazım. Biz değişimin, refor-
mun, yeniliğin partisi olarak milletimi-
zin gönlünde yer ettik. Bundan sonra da 
milletimizin nezdindeki gücümüzü aynı 
çizgimizi sürdürerek artıracağız" ifade-
lerini kullandı.

"Değişime Direnmek 
Akıntıya Karşı Kürek 

Çekmek Gibidir"
Mevlana'nın, "Her gün bir yerden göç-
mek ne iyi, her gün bir yere konmak ne 
güzel, bulanmadan, donmadan akmak 
ne hoş, dünle beraber gitti cancağı-
zım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi 
yeni şeyler söylemek lazım" sözlerini ha-
tırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Biz milletimize her alanda hep yeni 
şeyler söyledik. Bundan sonra da aynı 
şeyi yapacağız. Maziden atiye kurdu-
ğumuz köprünün kilit taşı değişim ko-
nusundaki kararlılığımızdır. Değişime 
direnmek akıntıya karşı kürek çekmek 
gibidir. İşte bu gerçekten hareketle bir 
süredir teşkilatlarımızda ve belediye-
lerimizde yenilenme ihtiyacımız bulun-
duğunu söyledim, söylüyorum. Kongre 
süreci vesilesiyle teşkilatlarımızı önem-
li ölçüde yeniliyoruz. Belediyelerde 
de şimdiden benzer adımları atmanın 
hazırlıkları içindeyiz. Bu, benim şahsi 
tercihim veya partimizin kendi kendine 
icat ettiği bir yöntem değildir. Aslında 
bu, milletimizin talebidir. Bu yenilenme 
sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme 
talebini kendi irademizle gerçekleştir-
mek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz 
kendimiz yapmazsak sandıkta milleti-
miz yapar. Ona fırsat vermeden bu işi 
kendimiz çözmemiz gerekir" dedi.
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"CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL 
BAŞKANI" SIFATIYLA ERDOĞAN, 1244 
GÜN SONRA İLK KEZ PARTİSİNİN 
İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOP- 
LANTISINA BAŞKANLIK ETTİ.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN 1244 GÜN SONRA 
AK PARTİ KAMPINA "BAŞKANLIK" ETTİ

Yapılan kamp ile beraber Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne 
kadar düzenlenen 26 İstişare ve Değerlendirme Toplantısının 23'üne 
başkanlık yapmış oldu

İstişare ve Değerlendirme Toplantıları'nın 26'ıncısına ilk kez AK Parti 
kurucu milletvekilleri de davet edildi

MYK üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkanları ile üyelerinin 
katıldığı kamp, 6 - 8 Ekim tarihleri arasında yapıldı
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1-22’İNCİ
Erdoğan "Başbakan" sıfatıyla 
başkanlık etti

23-24’ÜNCÜ
Eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu başkanlık etti

25'İNCİ 
Başbakan Binali Yıldırım 
başkanlık etti

26'INCI 
Erdoğan “Cumhurbaşkanı” 
sıfatıyla başkanlık etti

İSTİŞARE VE 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI 26

AK PARTİ BUGÜNE KADAR

YAPTI



AK PARTİ KASIM 2017  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

16

BİZİM CUMHURİYETİMİZ

BİZ MİLLETİZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan başkanlığındaki devlet erkanı Cumhu-
riyetin ilanının 94. yıl dönümü dolayısıyla 
Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan 
geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Er-
doğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çe-
lengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının 
ardından saygı duruşunda bulunuldu, İs-
tiklal Marşı okundu. 

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, 
Misak-ı Milli kulesine geçti.  Cumhurbaş-
kanı  Erdoğan, buradaki Anıtkabir  Özel 
Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün ağır bedeller ödeyerek 
sahip olduğumuz son devletimiz cumhuri-
yetimizin 94. yıl dönümünü büyük bir he-
yecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz 
olan bu Türkiye Cumhuriyeti, her satırı 
kahramanlıklarla her safhası fedakarlık-
larla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. 
İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran, 
cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdol-
sun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de 
dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Des-

tanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve 
iradenin tüm ülke sathında tecessüm et-
miş halidir. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş 
yıl dönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz 
ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, tüm 
gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad edi-
yor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyo-
ruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Törenin bitiminde Anıtkabir vatandaşların 
ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda 
yaptığı konuşmada, resepsiyona katılan-
ları "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, 
milletin evine hoş geldiniz" diyerek se-
lamladı.

Resepsiyona teşrifleri için tüm davetlilere 
teşekkür eden ve yurt içinde, yurt dışında 
yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet 
Bayramı'nı tebrik eden  Erdoğan, illerde 
ve yurt dışı temsilciliklerde yapılan kutla-
malarda sevinçlerine ortak olan herkese 
şükranlarını sundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cum-
huriyeti 1923'te bizim binlerce yıllık 
devlet geleneğimizin toprakla buluşmuş 
son fidanı olarak doğdu. Aradan geçen 
94 yılın sonunda artık Cumhuriyet'imiz 
ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, 
gelişmesine devam ediyor. Bugün Tür-
kiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine 
daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya 
doğru daha fazla yükselen, kendi gövde-
siyle birlikte geniş bir alanda güvenin, 
huzurun, umudun adı olan bir devlettir" 
diye konuştu. 

 "Ülkemiz Bu Manzaraya 
En Son Kurtuluş Savaşı'nda 

Şahit Olmuştu" 

Cumhuriyet'i kuran başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ile arkadaşlarını rahmetle 
yad eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Ata-
türk'ün vasiyeti olarak da  görülebilecek 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkmak hedefine değindi.  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yıllarca Cumhuriyet'in ve 
Gazi Mustafa Kemal’in adını kullana-
rak kendilerine bir statü elde etmeye 
çalışanların bu hedef doğrultusunda 
attıkları somut hiçbir adımın olmaması 
dikkat çekicidir. Hatta tam tersine Tür-
kiye ne zaman muasır medeniyet sevi-
yesi yönünde bir kalkınma hamlesi baş-
latsa birileri hemen çıkıp Cumhuriyet'i 
korumak ve kollamak adına buna engel 
olmuştur. Darbeler, cuntalar, vesayet gi-
rişimleri tarihimize, hep Cumhuriyet'in 
kazanımlarına darbe vuran karanlık du-
raklar olarak geçmiştir. Geçtiğimiz yıl 
yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi 
ise Türkiye'nin demokratik ve ekonomik 
kazanımları yanında doğrudan istiklali-
mize ve istikbalimize yönelik bir saldırı 

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ DEVLET ERKANI 
CUMHURİYETİN İLANININ 94. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ
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olarak hafızalarımıza kazınmıştır."

Darbelerde kimi zaman içinden "la havle" 
çekerek, kimi zaman dişini sıkarak sabre-
den milletin, 15 Temmuz'da özgürlüğüne 
ve geleceğine sahip çıkmak için sokaklara, 
meydanlara indiğine işaret eden Cumhur-
başkanı  Erdoğan, "Ülkemiz bu manza-
raya en son Kurtuluş Savaşı'nda şahit 
olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanında 
kurulan müdafai hukuk cemiyetleri mil-
letimizin tamamen kendi iradesiyle baş-
lattığı bir büyük kıyamın ortak adıdır. 15 
Temmuz gecesi aynı ruh, aynı heyecan, 
aynı azim bir kez daha dirilmiş, mille-
timiz tamamen kendi iradesiyle çağrı-
mıza kulak vererek ülkesine, devletine, 
bayrağına, ezanına sahip çıkmıştır" diye 
konuştu.  

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Türk milleti-
nin 15 Temmuz gecesi 250 şehit verdi-
ğini, 2 bin 193 gazisi olduğunu hatırlata-
rak, "Tıpkı 1071'de Malazgirt'te, tıpkı 
1299'da Söğüt'te, 1453'te İstanbul sur-
ları önünde, tıpkı 1920'de Büyük Millet 
Meclisinin açılışında olduğu gibi bir kez 
daha önünde yepyeni bir dönem açtı. 
Rabb'im tüm şehitlerimizden, tüm ga-
zilerimizden, tüm milletimizden razı ol-
sun diyorum" ifadelerini kullandı.   

100. Yıl Kutlamaları 
Gelecek Seneden İtibaren 

Başlayacak 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 2023'e biraz 
daha yaklaşıldığını belirterek, yükledikleri 
vizyon çerçevesinde kutlanması planlanan 
100'üncü yılın  hazırlıklarına şimdiden 
başladıklarını bildirdi.  Başbakanlık bün-
yesinde yürütülen hazırlık çalışmalarının, 
bilim heyetinin katkıları ve oluşturulan 
eylem planıyla son aşamaya geldiğini açık-
layan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Önü-
müzdeki yıldan itibaren somut ürünleri 
ortaya koyulmaya başlayacak olan 100. 
yıl kutlamalarımız aşama aşama 2023'e 
kadar sürecektir. Yıllarca tarihinden, 
kültüründen, medeniyetinden uzak tu-
tulmaya çalışılan nesillere ecdadının 
başarıları ve büyüklüğünden hareketle 
yeni bir vizyon kazandırmak öyle bir 
anda gerçekleştirilebilecek bir hedef 
değildir" değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bu doğrultuda 
2023'e kadar bilinçli, yoğun ve birbirini 
tamamlayan etkinlikler düzenlenecek ol-

masını isabetli bulduğunu ifade ederek, 
"Tüm kurumlarımızın bu çerçevede 
hem üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirmeleri hem de kendi bünyelerin-

deki hazırlıkları Başbakanlıktaki çalış-
mayla uyumlu bir şekilde yürütmeleri 
yerinde olacaktır" dedi. 
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“BALKANLAR'IN NERESİNDE OLURSA OLSUN 
BU COĞRAFYANIN HALKLARI 
BİZİM KARDEŞİMİZDİR”
CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SIRBİSTAN TEMASLARI KAPSAMINDA 
SIRBİSTAN  CUMHURBAŞKANI  ALEKSANDAR VUCİC İLE SANCAK BÖLGESİNİN EN BÜYÜK 
ŞEHRİ NOVİ PAZAR'I ZİYARET ETTİ.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Sırbistan temasları 
kapsamında Sırbistan  Cumhur-
başkanı  Aleksandar Vucic ile 

Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi 
Pazar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  Vucic'in katı-
lımıyla Sancak bölgesi belediye başkan-
larıyla görüştü, daha sonra anlaşmaların 
imza törenine katıldı.

Ardından Novi Pazar Belediyesi önünde, 
Sancaklılara hitap edeceği alana Vucic ile 
gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halk, bir 
süre "Sultan  Erdoğan" diye tezahüratta 
bulundu.

"Sırbistan'ın bu güzel bölgesinin gü-
zel, yiğit, dobra insanları, sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere de 
Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatanda-
şımızın tamamıyla birlikte sizlerin öz 
kardeşleri olan Sancaklıların selamla-
rını getirdim" diyen  Cumhurbaşkanı  Er-
doğan'a,  alandakiler de "Aleykümselam" 
karşılığını verdi.

Sırbistan'a kalabalık bir heyetle geldiğini, 
Belgrad'da verimli çalışmalar yaptıklarını 
belirten  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Vucic 
ile dün tüm gün görüşmeler gerçekleştir-
diklerini, bugün de Novi Pazar'daki toplan-
tılarla ziyareti taçlandıracaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapı ve üstya-
pı çalışmalarıyla Türkiye ile Sırbistan ara-
sında yeni bir dönemi başlattıklarına deği-
nerek, "Balkan coğrafyasının neresine 
gidersek gidelim bu yakınlığı ve sıcak-
lığı görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. 

Bu vesileyle değerli dostum  Cumhur-
başkanı Sayın Vucic'e bir kez de sizlerin 
huzurunda teşekkür etmek istiyorum" 
dedi.

Vucic'in samimi şekilde kendilerine misa-
firperverlik gösterdiğini vurgulayan  Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Belediye 
Başkanı Nihat Bisevac'a yaptığı hazırlıklar 
dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, konuşmasının 
bu kısmında Novi Pazar türküsünden de 
bir bölüm okudu.

Çok güçlü ve derin ilişkileri olan Sancak 
bölgesindekilerin sevinçlerinin kendi se-
vinci, üzüntülerinin de kendi üzüntüsü 
olduğunu ifade eden  Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, şöyle devam etti:

"Bugün burada, Sancak'ta, Novi Pa-
zar'da yaşadığımız şu birliktelik ülkeler 
ve halklar olarak barış, huzur ve refah 
içindeki bir geleceğe ne kadar hasret 
olduğumuzu gösteriyor. İnanıyorum ki 
bizi etnik milliyetçilikler ayırmamalı, 
tam aksine bizi Sırbistan birleştirme-
lidir. Ülkemizdeki Sancak kökenli va-
tandaşlarımızla, Sırbistan'daki Boşnak 
azınlık iki ülke arasındaki en önemli 
köprülerden biridir. Aramızdaki güçlü 
gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerin-
deki olumlu etkilerini hep birlikte görü-
yoruz. Önümüzdeki dönemde bu bağla-
rı daha da güçlendireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sır-
bistan arasında dün ve bugün toplam 16 
anlaşmanın imzalandığına dikkati çekti.

Vucic'in, 
FETÖ'ye Karşı 

Nasıl Bir Mücadele 
Verdiğini Biliyorum

,,

,,
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"Geçmişte Yaşanan 
Acılar Artık Son Bulsun 

İstiyoruz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki 
özel yerimizin öyle sadece sözde olma-
dığını 15 Temmuz darbe girişimi sırasın-
da, Sayın Vucic'in de işin başını çektiği o 
geceyi unutmam mümkün değil. Sizler 
duanızı bizden esirgemediniz.  Türki-
ye'ye destek olan Sancak halkı bizim ha-
kiki kardeşimiz olduğunu tüm dünyaya 
gösterdi. Sancak halkının, Türk halkıyla 
terörle mücadele konusunda dayanış-
ma içerisinde olmaya devam edeceğine 
inanıyorum. İnşallah el birliğiyle değerli 
dostum Vucic'in, FETÖ'ye karşı nasıl bir 
mücadele verdiğini biliyorum."

"Batı Trakya'da, Rodoplarda, Belgrad'ta, 
Sancak'ta, Balkanlar'ın neresinde olur-
sa olsun bu coğrafyanın tüm halkları bi-
zim kardeşimizdir" diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, diğer ülkeler gibi Sırbistan'ın 
da birlik, beraberlik, dirlik içinde olmasını, 
müreffeh bir hale gelmesini istediklerini, 
bunun için de her alanda ve her yerde iş 
birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Türkiye'nin, 
Sırbistan'ın diğer bölgelerindeki kalkınma 
projeleri gibi, Sancak Bölgesi'nin ekono-
mik ve sosyal gelişmesine  katkı sağlaya-
cak her türlü atılıma destek vereceğini 
belirterek, şöyle devam etti: 

"İş adamlarımızı Sırbistan'da ve elbette 
bu bölgeye yatırım yapmaları konusun-
da teşvik ediyoruz. Halkbank'ın ülke 
genelinde ve burada açtığı şubeler, bu 
doğrultuda atılmış çok önemli bir adım 
olmuştur. Dün 5 bin ton buradan et itha-

latıyla ilgili imzalar atıldı. Sırbistan'da 
açtığımız kotanın tabii ki bir bölümünün 
Peşter Yaylası'nda yetiştirilen hayvanlar 
için kullanılması arzumuzdur. Bölgemi-
zin, Sırbistan ve komşu ülkelerle ticari 
entegrasyonunda  büyük öneme sahip 
olduğunu bildiğimiz karayolu ve hava-
yolu projelerinin süratle hayata geçiril-
mesi için her türlü gayreti gösteriyoruz 
ve göstereceğiz." 

Yolun medeniyet anlamına geldiğine işaret 
eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bu zor 
topografik yapının olduğu bölgede de 
inanıyorum bu yollar da inşallah yapıla-
caktır. Bu vesileyle Belgrad-Saraybosna 
yoluyla ilgili müjdeyi de inşallah değerli 
dostum Sayın Vucic'in çalışmalarıyla 
hayata geçireceğiz. Tabii ki Novi Pazar'ı 
yakından ilgilendiren ve çok yakında fii-
len hayata geçeceğine inandığım bu yol, 
bölge ülkeleri arasındaki bir barış ve 
kardeşlik köprüsü olacaktır" dedi. 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Balkan coğraf-
yasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve 
diğer kesimleri asırlarca birlikte yaşanılan 
ve gelecekte de her alanda iş birliği içinde 
olacakları dostları olarak gördüklerini vur-
gulayarak, şunları kaydetti: 

"Geçmişte yaşanan acılar artık son bul-
sun istiyoruz. Bu acıları artık yaşama-
yalım istiyoruz. Biz nerede olursa olsun 
hiçbir topluma yapılan haksızlığı mazur 
karşılamadık, tasvip etmedik, böyle bir 
yanlışa da destek vermedik.  Balkan-
lar'da dışarıdaki güçlerin kışkırtmasıyla 
ortaya çıkan her kaosun, çatışmanın 

,,

,,



AK PARTİ KASIM 2017  |  16. YIL

21

bedelini sadece ve sadece buradaki in-
sanlar ödüyor.  Gün geliyor herkes çe-
kip gidiyor ama yürekleri yangın yerine 
dönmüş insanlar burada yine yan yana 
yaşamaya devam ediyor. Onun için diyo-
ruz ki, Balkan halkları olarak sizler ken-
di aranızda bir olursanız, beraber olur-
sanız, kardeş olursanız o kadar güçlü, 
güvende, o kadar müreffeh olursunuz."  

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, konuşmasının 

sonunda alanda toplanan vatandaşla-
ra,  "Ülkelerimizin yöneticileri olarak 
bizler istikrarlı ve müreffeh bir Bal-
kanlar'ın inşası konusunda kararlıyız. 
Sizlerin de aynı duygular içerisinde ol-
duğunuza yürekten inanıyorum. Sırbis-
tan'ın ve onun önemli bir parçası olarak 
gördüğüm Novi Pazar'ın gelişmesi, kal-
kınması, zenginleşmesi için hep birlikte 
yapacağımız çok işimiz var. Unutmayın, 
her zaman yanınızdayız. Bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. 
Hep birlikte inşallah dostluğumuzu ko-

ruyacağız" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Vucic ise, Türk mevkida-
şını coşkulu şekilde karşılayan şehir halkı-
na teşekkür etti ve işlerinin yollar yapmak, 
hastaneler ve okullar inşa etmek olduğunu 
vurguladı. Vucic, konuşmasında şunlara 
yer verdi:

"Bunları yapmaya devam edeceğiz ve bi-
zim için bunlardan daha önemli bir şey 
yok. Son olarak bir şey daha söylemek 
istiyorum. Burada, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'a gösterilen ilginin 
yarısının dahi bana gösterilmeyeceği-
ni biliyorum. Ancak karşınıza çıkarak, 
hangi milletten ve dinden olursa olsun 
tüm Sırbistan vatandaşlarının çıkarları 
için elimden gelenin en iyisini yaptığımı 
ve yapmaya devam edeceğimi söyleye-
cek cesaret ve iyi niyete sahibim. Sizle-
ri düşündüğü ve sizlere yardım etmek 
istediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
teşekkür ediyorum. Yaşasın Sırp-Türk 
dostluğu, yaşasın Sırbistan."

Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde-
kiler Belgrad'tan Novi Pazar'a Türkiye'den 
getirtilen helikopterlerle geçti.  Cumhur-
başkanı  Erdoğan'ı Novi Pazar'da  Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı Vucic karşıladı. 

Şehirde, "Welcome Erdoğan", "Türkiye", 
"Hoşgeldin padişah Osmanlı torunu", 
"Bayrampaşalı Boşnaklar Senin İçin 
Burada, Hoşgeldin Reis" yazılı afişler 
dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan  ile Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Vucic'in konuşmalarının 
ardından  ihtiyaç sahibi çocuklara dağı-
tılmak üzere belediyeye bırakılan 200 bi-
siklet, İstanbul'daki Türk bisiklet firması 
Salcano tarafından hibe edildi.

Sancak bölgesinden 1963'te Türkiye'ye 
göç eden Akgül ailesi tarafından kuru-
lan  Salcano firması,  2012'den bu yana 
Türkiye ve Sırbistan bisiklet federasyonla-
rının ana sponsorluğunu üstleniyor. 

Novi Pazar'da 4 Anlaşma İmzalandı

Türkiye ile Sırbistan arasında Novi Pa-
zar'da, "İsa Bey Hamamı'nın Resto-
rasyonu için İş Birliğine Yönelik Niyet 
Beyanı", "Osmanlı Kaplıca Hamamı 
Restorasyonu Hakkında İş Birliğine Yö-
nelik Mutabakat Zaptı", "Mladost Ana-
okulu'nun Yeniden İnşasına İlişkin İş 
Birliği Protokolü" ile "Yeni Pazar Mer-
kez Köprüsü'nün ve Bağlantı Yollarının 
Yeniden İnşasına İlişkin İş Birliği Proto-
kolü" imzalandı.

Burada, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a 

Gösterilen İlginin 
Yarısının Dahi Bana 
Gösterilmeyeceğini 

Biliyorum ,,

,,
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“ERDOĞAN KADAR YOĞUN PROGRAM 
YAPAN BİR LİDER GÖRMEDİM”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Sırbistan ziyareti kapsamında Sırbis-
tan Sarayı'nda baş başa ve heyetlerarası 
görüşmelere katıldı.

İki ülke arasında bazı anlaşmaların imza 
töreni sonrasında iki lider ortak basın top-
lantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cum-
hurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerek 
ikili gerekse heyetlerarası görüşmeleri ve-
rimli bir şekilde tamamladıklarını belirte-
rek, toplantı sonrasında onuruna verilecek 
yemeğe heyetiyle katılacaklarını, Sırbistan 
mutfağını tatma imkanı bulacaklarını, ar-
dından da iş adamlarıyla bir araya gelecek-
lerini söyledi.

İş adamlarının bir kısmının Sırbistan'da 
faaliyet gösterdiklerini, bir kısmının da 
ziyareti çerçevesinde Sırbistan'a geldik-
lerini belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
bundan sonraki süreçte bu iş adamlarının 

ülkeye  yatırım yapmaya aday olduklarını 
dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişilerin ken-
dilerini gerek Türkiye'de gerekse de ulus-
lararası camiada ispatladıklarını vurgula-
yarak,  "Kimilerine Türk Exim Bank'ın 
da vereceği destekle burada atacakları 
adımlar, yapacakları yatırımlar inanıyo-
rum ki Sırbistan'ın kalkınmasında çok 
daha farklı bir yer tutacak" diye konuştu.

"Ticaret Hacmini 
Artırmamız Mümkün"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin şu an 
itibarıyla istenilen noktada bulunmadığına 
dikkati çeken  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"870 milyon dolarlık bir ticaret hacmine 
sahibiz. Görünen o ki yıl sonuna kadar 
bu, bir milyar doları aşacak fakat bu da 
yeterli değil. Burada en kısa zamanda 
bunu 3-5 milyar dolara çıkarma şansı-

mız var. Zira Türkiye ve Sırbistan'ın şu 
anda toplam nüfusu 87 milyonun üze-
rinde. Bu nüfusun daha da artacağını 
düşünerek bu ticaret hacmini artırma-
mız mümkün" değerlendirmesinde bu-
lundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Novi Pazar'a 
hangi mesajlarla gidiyorsunuz? Gıda 
ürünlerinin dışında başka Türkiye'den 
gelen ürünleri bekleyebilir miyiz?" şek-
lindeki soru üzerine ise bu konuda şu 
anda bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Novi Pazar'ı özellikle Sırbistan içerisin-
deki birlik, beraberliğe ve Türkiye'nin Sır-
bistan ile olan ilişkilerinde bir köprü rolü 
olabilecek bir yer olarak gördüklerini dile 
getiren  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"Oradaki kardeşlerimize Sırbistan'ın 
birliği, beraberliği, dayanışması nok-
tasındaki rollerini hatırlatacağız ve bu 
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rolün gereği olarak da yarın değerli 
dostum Vucic'le oraya gidiyoruz. Orada 
bu mesajları tüm Novi Pazar halkına 
vereceğiz. Hiçbir zaman etnik milliyet-
çilikten yana olmadığımızı, özellikle ül-
kenin bütünlüğünü korumaya yönelik 
bir adımın atılmasının gereğini onlara 
hatırlatmak suretiyle, Sırbistan'daki bu 
gerçeği oradaki dostlarımızla, kardeşle-
rimizle paylaşmanın gayreti içerisinde 
olacağız."

Ayrıca, Belgrad-Sarayova yoluyla ilgili 
olarak müjdeyi Sırbistan  Cumhurbaşka-
nı Vucic'le vereceklerini ifade eden Erdo-
ğan, yapılacak bu yoldan Novi Pazar'ın da 
nasibini alacağını ve ulaşım noktasındaki 
sıkıntılarının ciddi oranda aşılacağını dü-
şündüğünü bildirdi.

“Bu Küçük Yerlere 
Kurtuluşu Siz Getirdiniz”

Cumhurbaşkanı Vucic ise, "Saygıdeğer 
Türk yatırımcılar, civardan her kim size 
daha iyi koşullar sağlarsa, biz sunduğu-
muz imkanları daha da iyileştireceğiz 
ve  size diğerlerinden yüzde 5 daha iyi 
imkanlar sunacağız. Sırbistan hüküme-
ti de ben de bunun garantörüyüz" dedi.

Sırbistan'da daha fazla Türk yatırımı gör-
mek ve bu alanda Türkiye ile daha iyi bir 
iş birliği kurmak istediklerinin altını çi-
zen Vucic, ülkedeki Türk yatırımlarının iş-
sizliğin azalmasına yaptığı önemli katkıya 
dikkati çekti.

Vucic, "İşsizlik oranımız yüzde 26 sevi-
yesindeydi. Bugün ise yüzde 11,8 sevi-
yesine indi. Bunun, özellikle ülkemizin 
yoksul kesimlerinde, Türk şirketleri ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi niyeti sa-
yesinde olduğunu söylemek istiyorum. 
Sırbistan'ın en uzak köşelerine gitmek-
ten zorlanmadıkları için Türk yatırımcı-
lara teşekkür ediyorum. Türkler dışında 

hiç kimse Krupanj'a, Leban'a, Zitoradja 
ve Vladicin Han'a gitmedi. Bu küçük 
yerlere kurtuluşu siz getirdiniz" şeklin-
de konuştu.

Sırbistan'da çok sayıda devlet ve hükümet 
lideri ağırladığını anımsatan  Vucic, "Bu-
güne kadar hiçbir konuğumun, kendi-
sine Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar 
yoğun bir program yaptığını, onun gibi 
24 saat boyunca çalışacak enerji ve güce 
sahip olduğunu görmedim. Siz Türk hal-
kına çağrım, buna saygı duymayı bilme-
nizdir" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve 
Sırbistan Ticaret Odası tarafından Halk-
bank'ın desteği ile düzenlenen iş forumu-
na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Vucic'in yanı sıra iki ülke-
den 700'e yakın iş adamı ve bakanlar da 
katıldı.
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TİKA’DAN 
SIRBİSTAN’DA AÇILIŞLAR
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafın-
dan Sırbistan'da tadilatı yapılan ve donanım desteği verilen Dra-
gan Filipoviç-JUSA Yurdu'nun açılışı, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından ger-
çekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırbistan'ın  başkenti 
Belgrad’daki çocuklara yönelik bakım ve barınma hizmeti veren 
Dragan Filipoviç-JUSA Yurdu'nun açılışı Emine Erdoğan tarafın-
dan yapıldı.

Yurt, 3-7 yaş arası ve 9-15 yaş arası birinci ve ikinci seviyede bakım 
desteğine muhtaç, ebeveynleri olmayan ve sağlık açısından ihmal 
edilmiş çocuklara ev sahipliği yapıyor. 

TİKA tarafından yeniden düzenlenen çocuk parkı ve içerisindeki 
çeşitli tadilatlarla, tüm çocukların huzur ve güvenle yaşayabileceği 
bir yer haline getirildi.

Öğrencilerin uygun şartlarda barınma hizmeti alabilmesi için ger-
çekleştirilen tadilatın ardından yurda mobilya ve donanım desteği 
de verildi.

Sırbistan programının devamında  Emine Erdoğan, TİKA tarafın-
dan restorasyon ve malzeme yardımı yapılan Novi Pazar Devlet 
Hastanesi Jinekoloji ve Doğum Bölümünün açılışını da yaptı. Erdo-
ğan, açılışın ardından birimleri gezdi, tedavi görenlerle sohbet etti.

TİKA'NIN SIRBİSTAN'DAKİ FAALİYETLERİ
Sırbistan’da 26 Ekim 2009 tarihinde resmen faaliyetlerine başlayan TİKA Belgrad 
Proje Koordinasyon Ofisi, bugüne kadar 223 projeyi hayata geçirdi.

Bu projelerin yüzde 35’i eğitim altyapılarının iyileştirilmesi, yüzde 5’i tarım ve hay-
vancılık, yüzde 16’sı sağlık altyapısı kapasitesi geliştirilmesi ve yüzde 14’ü resto-
rasyon projelerinden oluşuyor.

Bu çerçevede sosyal, ekonomik ve kültürel alanda yapılan tüm çalışmalar ile bir-
likte, toplumlar arasında kalıcı barışın ve kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.
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BALKANLAR’DA YAPILAN BAZI PROJELER

3.819
1.150

Su ve
Su Hijyeni

49 918 1.369

327 6
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324

Üretim Sektörleri

300

67 14 12 437

31 201 5 26 61

207 55
Ticaret 

ve 
Turizm

38
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RÖPORTAJ
SİYASİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN ÖTESİNDE KÖKLÜ 
BİR TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞA SAHİP OLDUĞUMUZ 

BALKAN COĞRAFYASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
İLİŞKİLERİMİZDE DAİMA ÖNCELİKLİ OLMUŞTUR.

NUMAN
KURTULMUŞ

Kültür ve Turizm Bakanı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 3. 
Turizm Şurası’nın sonuçlarını değerlen-
dirir misiniz?
Türkiye’nin ekonomik büyümesine önemli 
katkılar sunan turizm sektörünün ülkemiz 
için sadece bir ekonomik unsur olmadığını 
özellikle son yıllarda yaşadığımız küresel 
sorunlar ortaya koymaktadır. 

Avrupa’da oluşan yabancı düşmanlığı ve 
bunun somuta indirgenmiş hali olan Tür-
kiye düşmanlığı başta olmak üzere coğraf-
yamızda yaşanan elim olaylar bir yumuşak 
güç unsuru olarak toplumların birbirlerine 
yaklaştırılabilmesi için turizmi öne çıkar-
maktadır. Bu da bizlerin 3. turizm ham-
lesinde önümüze koyduğumuz stratejik 
adımlardan bir tanesidir. 

"Türkiye’nin Geçtiğimiz 
İki Yılda Yaşamış Olduğu 

Tecrübe Oldukça Önemli ve 
Anlamlıdır"

Türkiye’nin geçtiğimiz iki yılda yaşamış 
olduğu tecrübe oldukça önemli ve anlam-
lıdır. Bir taraftan Rusya ile aramızdaki 
uçak krizi, diğer taraftan FETÖ’nün 15 
Temmuz hain darbe teşebbüsü ve arkasın-
dan Avrupa’daki seçimler dolayısıyla, baş-
ta Almanya olmak üzere, Türkiye’ye karşı 
son derece tarafgir ve son derece baskıcı 
bir takım propagandalara ve oluşturulan 
olumsuz havalara rağmen Türkiye turizmi 
toparlanmış, yeniden güçlenmeye başla-
mıştır. Bu da turizm sektörümüzün risk-
lere, kaoslara dayanıklı olduğunu ortaya 
koymaktadır.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyduğu-
muz 2023 yılı hedeflerimize ulaşmak üze-
re, 15 yılın ardından düzenlediğimiz 3. Tu-
rizm Şûrası da Türkiye’yi turizmde 3’üncü 
evreye geçiren önemli bir adım olmuştur. 

Türkiye, rahmetli Özal döneminde turizm 
hamlesinin birinci evresini yaşamış, o 
dönemin imkânlarıyla ciddi adımlar atıl-
mış, günümüzde geldiğimiz noktaya ise 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde tesis 
edilen altyapı olanaklarıyla ulaşılmıştır. 
Havayolları, hızlı trenler, otoyollar, geliş-
miş ulaşım ve haberleşme altyapıları ile 
turizmde ikinci evrenin tamamlanmasını 
sağlayan Cumhurbaşkanımızın öncülü-
ğünde başlatılan ve 3. evrenin başlangıç 
noktası olarak tabir edebileceğimiz 3. 
Turizm Şûrası ile turizm politikalarımızı 
gözden geçirerek, özel sektör odaklı yeni 
stratejiler ortaya koymuş bulunuyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz büyük turizm bu-
luşması ile özellikle özel sektörümüzün 
yeniden motive olarak güçlü bir şekilde 
çalışmasını, tam manasıyla bir seferberlik 
ruhu ile ileriye doğru adımlar atmasını te-
min edeceğiz. 

Şûra’da oluşan fikirler doğrultusunda tu-
rizm ve kültür diplomasimizi daha etkin 
hale getireceğiz. Sonuçlar sadece çalışma 
odalarının içerisinde kalmayacak, bunları 
eylem planına dökerek, bu eylem planları-
nı sürekli olarak takip edeceğiz. 

Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginlik-
lerini bir yumuşak güç unsuru olarak kul-
lanarak, oluşturulmaya çalışılan İslam ve 
Türkiye düşmanlığının önüne geçilmesi 
hedefimizin yanısıra, turizmdeki 3. hamle 
dönemimizde, ürün ve pazar çeşitlendir-
mesi doğrultusundaki stratejik hedefleri-
miz ile ülkemizi 12 ay turizm yapılabilir 
bir konuma taşıyacağız. 

Uzak Doğu Asya ile başlattığımız açılım 
sürecine ivme kazandırarak Çin Halk 
Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya ve Güney 
Kore başta olmak üzere Asya ülkelerinden 
turistleri ülkemize çekeceğiz. 

Sağlık turizmi, inanç turizmi, kış turizmi, 
kültür turizmi, doğa turizmi gibi turizm 
türlerini öne çıkartarak turizmimizi çeşit-
lendirerek, tüm yıla yayacağız.   

Dünyanın en büyük arşivi, dünyanın en 

büyük kütüphanesi olan Anadolu toprak-
larının bu özelliklerinden istifade edecek 
ve bürokrasinin labirentlerinde kaybolma-
dan, bu gücümüzü ortaya daha fazla koya-
cağız.

Türk turizminin tüm paydaşlarıyla büyük 
bir titizlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
fikir alışverişinin sonucunda oluşan ve 
ilerleyen günlerde kamuoyuyla da payla-
şılacak kararlar doğrultusunda yol hari-
tamızı belirleyerek, inşallah 2023 yılı için 
ortaya koyduğumuz 50 milyon turist, 50 
milyar dolar gelir hedefimizi revize edecek 
ve bunu daha da yukarıya taşıcağız.   

Kültür varlıklarımızı korumaya ve tanı-
tımına yönelik çalışmalarınız nelerdir?
Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliği ve 
çeşitliliğinin uzun yıllar farkına varılmadı-
ğını, Anadolu’nun birçok yerinde çok sayı-
da tarihi eserin sağa sola atıldığını görüyo-
ruz. İstanbul'da bile mezarlıkların, mezar 
taşlarının, tarihi eserlerin, tarihi eser sü-
tun başlarının son derece savruk bir şekil-
de sağda, solda bulunduğunu biliyoruz.

Bugün Perge Antik Kenti gibi muhteşem 
miraslarımızı ayağa kaldırmak, yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin antik kentlerimize 
yönelik algılarını arttırmak üzere önemli 
adımlar atıyoruz. Ancak bir taraftan da 
çok sayıda tarihi eserimizin geçtiğimiz 

dönemlerde yasa dışı yollarla yurt dışına 
kaçırıldığını biliyoruz. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak adeta 
birer hafiye gibi bu eserlerimizin doğdu-
ğu topraklarla yeniden buluşabilmesi için 
çalışıyoruz. Günümüzde bu hususta ya-
kından takip ettiğimiz 56 dosyamız var. 
Elbette, bu süreçte, muhattap ülkelerin de 
iş birliğine açık olmaları önemli. Herakles 
Lahidi ise bu süreçteki en iyi örnek. İsviç-
reli muhataplarımızın bizimle iş birliği içe-
risinde hareket etmesine rağmen bu eser 
anayurduna ancak 6 yılda getirilebilmiştir. 

Geçtiğimiz günlerde de hattat Hamdullah 
Efendi’nin oğlu Mustafa Efendi’nin hat 
yazılı Kur’an-ı Kerim’inin Londra’daki “Ch-
ristie’s Müzayede Evi”nde müzayedeye çı-
karılacağını öğrendik. Son anda Bakanlık 
olarak müdahale ederek, eserin Türkiye’ye 
ait olduğunu, müzayedede satılamayacağı-
nı ilettik. Eserin müzayededen çekilmesini 
sağlayarak, iade edilmesi sürecini de baş-
latmış bulunuyoruz. 

Dünyanın sayılı büyük müzelerinde sergi-
lenen birçok eserin Anadolu’dan gittiğini, 
Hititlere, Frigyalılara, Helenistik döneme 
ve Roma dönemine ait olduğunu görüyo-
ruz. Anadolu’dan giden ve nasıl gittiği as-
lında belli olan bu eserler oralarda resmi 
olarak sergilenmeye devam ediyor. 

Dünyanın en zengin kütüphanesi, en zen-
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gin arşivi olduğuna her ortamda vurgu 
yaptığım Anadolu’ya ait ne varsa yeniden 
doğduğu topraklarla buluşması için çalış-
malarımızı kararlılıkla sürdürüyor ve so-
nuç almayı da başarıyoruz. 

Ayrıca tarihi hanlarımızı, kervansarayları-
mızı anımsatan, içlerinde sinema, konfe-
rans, sergi salonları ile seminer odaları-
nın bulunduğu ve kültürel faaliyetlere ev 
sahipliği yapan Kültür Han Projelerimiz 
ile kültür binaları olmayan yerleri öncele-
yerek çalışmalar yürütüyoruz. Kültür var-
lıklarımızın korunmasına yönelik restoras-
yon çalışmalarımızda tüm hızıyla devam 
ediyor. 

Türkiye’ye kazandırılan müze sayılarını 
her geçen gün artıran Bakanlığımız geçti-
ğimiz yıl içinde 4 müze açarak bir müze-
nin de yenilemesini gerçekleştirdi. Burdur 
Doğa Tarihi Müzesi, Adana Kuruköprü 
Anıt Müzesi ve Geleneksel Adana Evi, Di-
yarbakır İçkale Yapıları Müze Kompleksi 
(II. Etap) ve Zonguldak Maden Müzesi’nin 
açılışını yapan Bakanlık, Gaziantep Arkeo-
loji Müzesi’nin ise yenileme çalışmalarını 
tamamladı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımız 9 yeni mü-
zeyi ve 14 örenyerini de açılışa hazır hale 
getirirken, yenileme çalışmalarıyla da 5 
müzeyi açılışa hazırladı. 

Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi ile 

Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müze-
si ise Bakanlığımızın temel atmaya hazır 
yeni müzeleri arasında yer alıyor. 

Elbette, büyük bir hassasiyetle korudu-
ğumuz tarihi miraslarımıza yönelik algıyı 
artırmak üzere bir taraftan da tanıtım faa-
liyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, 
Kütahya’daki Aizonai Antik Kenti ile Bur-
dur’un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik 
Kenti’nde tarihi mirasın yapısına zarar 
vermeyecek şekilde senfonik konserler 
gerçekleştirdik. 

Antik Kentlerimizi senfoniyle buluşturdu-
ğumuz bu etkinliklerde, uluslararası da-
vetlilerimizle bu tarihi mekânlara farkın-
dalık oluşturmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca tanıtım fuarlarımız başta olmak 
üzere Bakanlığımızın sosyal medyadaki 
tanıtım ağlarından da kültür mirasımıza 
yönelik tanıtım faaliyetlerimizi devam et-
tiriyoruz. Türkiye’nin gerek edebiyatını, 
gerek tarihi mirasını, gerekse turistik de-
ğerlerini dünyaya tanıttığımız uluslararası 
fuarların yanı sıra, Türkiye’yi ve Anadolu 
topraklarını Bakanlığımızın yine ulusla-
rarası tanıtım ağı Turkey Home projesi 
üzerinden de dünya genelinde yaklaşık 10 
milyon kişiyle buluşturuyoruz.   
      

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhur-
başkanımızın Sırbistan’a yaptığı ziya-

rette bir kez daha gördük ki, Türki-
ye’ye ve Cumhurbaşkanımıza bölgede 
büyük bir ilgi var. Bu açıdan değerlendi-
recek olursak Balkanlar’da gösterilen 
bu ilginin sebebi sizce nedir?
Siyasi ve ekonomik iş birliğinin ötesinde 
köklü bir tarihi ve kültürel bağa sahip ol-
duğumuz Balkan coğrafyası geçmişten 
günümüze ilişkilerimizde daima öncelikli 
olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da ifade etmiş olduğu gibi, Bal-
kan coğrafyası asırlarca birlikte yaşadığı-
mız ve gelecekte de iş birliğimizi sürdüre-
ceğimiz dostlarımızdır. 
 
Bizlere olan sevgi ve desteklerini esirge-
meyen kadim dostlarımızın son olarak 
ülkemize yöneltilen hain 15 Temmuz giri-
şiminde bizlere verdiği desteği asla unut-
mayacağız. 
 
Dünyanın birliğe, beraberliğe, kardeşliğe 
ihtiyaç duyduğu günümüzde bu değerlerin 
taşıdığı anlamı, geçmişte yaşadığı acılarla 
en iyi bilenler Balkan halklarıdır.
 
Tehditlere boyun eğmeden daima mazlum-
ların yanında duran ve akıtılan gözyaşları-
nın dindirilmesini en büyük menfaatlerin 
üzerinde gören bir lidere balkan hakların-
ca gösterilen teveccüh onların merhamet 
ve dürüstlüğünün yansımasıdır.

"Türkiye Bir Hasret,
Bazıları İçin de Kadim Bir 

Dost Olmuştur"

Aziz milletimiz ile yüzyıllarca birlikte ya-
şamış olan bu coğrafyada yaşayanların ba-
zıları için Türkiye bir hasret, bazıları için 
de kadim bir dost olmuştur. Cumhurbaş-
kanımıza gösterilen ilginin özünü de, terör 
örgütlerinin birer maşa olarak kullanıldığı 
günümüz dünyasında onun Balkan hakla-
rına kararlı bir şekilde verdiği birlik, bera-
berlik ve kardeşlik mesajı oluşturmaktadır.  

Ülkemizin Kültür ve Turizm Bakanlığı 
aracılığıyla Balkanlarda yürüttüğü fa-
aliyetler hakkında neler söyleyebilir-
siniz?
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Dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi ve 
Türk kültürünü tanıtan Yunus Emre Ens-
titüleri Bakanlığımızın en büyük destekçi 
kurumlarındandır. 

Bakanlığımızın koordinatörlüğünü üst-
lendiği Yunus Emre Enstitüleri’nin yanı 
sıra Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajan-
sı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere 
çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla 
Balkanlardaki kültürel mirasımızın korun-
masına yönelik restorasyon ve tanıtım ça-
lışmaları sürdürmektedir. 

Türk kültürünü tanıtmayı, kültür ve sanat 
diliyle ulusal, geleneksel ve çağdaş değer-
ler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim 
sağlamayı amaçlayan Bakanlığımız koor-
dinatörlüğündeki Yunus Emre Enstitüleri 
ayrıca, düzenlediği Türkçe kurslarıyla da 
özellikle Balkan ülkelerinde rağbet gör-
mektedir.  

Bakanlığımız, Balkan ülkelerinde gerek 
turizm gerekse kültürel nitelikte düzenle-
nen uluslararası fuarlarda da yerini almak-
ta olup, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak-
tadır.

AK Parti döneminde Ordu’da yaşanan 
değişimi nasıl değerlendirirsiniz?
İlimize yönelik olarak ciddiyetle ve iş bir-
liği halinde sürdürdüğümüz çalışmalar 
neticesinde Ordu’muz, son iki yılda aldığı 
hizmetlerle, Türkiye’nin en şanslı illeri ara-
sında olduğunu söyleyebiliriz. 

Ordu son yıllarda yatırımların fazlalığı ile 
dikkat çekmektedir. Eğitim alanında 242.2 
milyon aktarılan kente sağlık alanında ise 
215 milyon liralık yatırım yapılmıştır. 

Diğer Bakanlıklarımızın yatırımları hari-
cinde kendi Bakanlığımız üzerinden Or-
du’daki belediyelere 1.6 milyon liraya ya-
kın mali destek sağlanmıştır. 

Son olarak, Orman ve Su İşleri Bakanı-
mız ile birlikte 121 milyon lira değerinde 
20 yeni tesisin temelini attığımız Ordu AK 
Parti ile adeta bir dönüşümü yaşamakta-
dır.

Kültürel ve turistik değerleriyle turizmde 
önemli bir güzergâh olan Ordu, Bakanlığı-
mızın hem kış turizmi hem de kültür turiz-
miyle ziyaretçi sayısını arttırması için üze-
rinde hassasiyetle çalıştığı illerimizdendir.   

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
Başarılı bir teşkilata sahip değilseniz, as-
lında hiçbir şeyiniz yoktur. AK Parti olarak 
birçok seçimi başarıyla geçirdik. Birçok 
badire atlatarak genel seçimler, yerel se-
çimler kazandık. Elhamdülillah, hepsin-
den de alnımızın akıyla, başarıyla çıktık. 
Referandumlarda da yine aziz milletimizin 
teveccühüne mazhar olduk. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde ve onun iştişare 
düsturuyla girdiğimiz her seçim AK Parti-
mizin zaferiyle sonuçlandı. Elbette ki, bu 
zaferlerin en büyük mimarları da teşkilat-
larımız oldu.

Siyaseti, topluma hizmetin bir aracı olarak 
gördük ve milletin iradesine daima güve-
nerek büyük hedefler için çalıştık. 

Aziz milletimizin sofrasına oturduk, teva-
zuyu kaybetmeden dertlerine ortak olduk. 
“Halka Hizmet Hakk’a Hizmettir” anla-
yışını asla yitirmeden ülkemizi muassır 
medeniyetler seviyesine taşımak üzere 
tüm kadrolarımızla birlikte canla başla ça-
lıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. 

Günümüzde AK Parti, Türkiye ile eş değer 
bir parti olabildiyse, bu elbette milletimizle 
oluşturduğumuz gönüldaşlık sayesindedir.

Vesayetin olduğu, millî egemenliğin sürek-
li sekteye uğratıldığı, demokrasinin kör 
topal ayakta kalmaya çalıştığı eski Türki-
ye’nin içinden, doğruları kararlı bir şekilde 
söyleyerek doğan ve daima milletinden al-
dığı güçle büyük hedeflere emin adımlarla 
ilerleyen AK Parti’nin tesis ettiği yeni ve 
güçlü Türkiye milletimizden de karşılık 
bulmaktadır. 

Seçimlerde AK Parti’yi iktidara taşıyan 
aziz milletimiz, demokrasimizi sekteye 
uğratmaya meyilli karanlık odaklara artık 
boyun eğmemekte ve güçlü bir şekilde se-
sini yükselterek, en son hain 15 Temmuz 
girişiminde yaşandığı üzere, gerektiğinde 
tanklara, savaş uçaklarına bile dimdik 
meydan okuyabilmektedir.

İktidara geldiği günden bugüne millettin-
den aldığı desteği sürekli arttıran AK Par-
ti’nin gücü önce halkından sonra vefakâr 
teşkilatlarından gelmektedir. Yüreğindeki 
inançla daima milleti için çalışan AK Par-
ti, halk ile artık bir gönüldaşlığın ötesinde 
kaderdaşlığa da erişmiştir.

"AK Parti’nin Gücü 
Önce Halkından Sonra 

Vefakâr Teşkilatlarından 
Gelmektedir"
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TÜRKİYENİN BALKANLARA 
UZANAN DOST ELİ: TİKA

Alan elden, veren ele dönüşen Türkiye
Türkiye’nin son 15 yılda geçirdiği muaz-
zam dönüşüm, her alanda büyük kazanım-
lar sağlarken kalkınma işbirliği alanında 
da ülkemiz önemli bir küresel aktör hali-
ne gelmiştir. 2000’li yılların başında derin 
krizler yaşayan ve yardıma muhtaç bir va-
ziyetten, dünyada en fazla insani yardım 
yapan ülkeye dönüşme hikâyemizin ardın-
da; siyasi, ekonomik istikrar ile Hükümeti-
mizin aktif dış politikası ve insan merkezli 
yaklaşımı bulunmaktadır. 

OECD verilerine göre, 2002 yılında 85 mil-
yon dolar olan Türkiye’nin resmi kalkınma 
yardımları 2016 yılına gelindiğinde 76 kat 
artışla 6,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ra-
kam ile ülkemiz, milli gelire oranla dünya-
nın en çok yardım yapan 4. ülkesi olurken, 
alt kategori olan acil ve insani yardımlarda 
ise 6 milyar dolar ile dünyanın en cömert 
ülkesi olmuştur. (Milli gelire oran % 0,69). 

Ülkemizin aktif dış politikası TİKA’nın 
önünü açıyor
TİKA, ülkemizin kalkınma yardımlarının 
uygulanması ile koordinasyonundan so-
rumlu kurumu olarak faaliyet göstermek-
tedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 
kalkınmasına katkı amacıyla kurulduğu 
1992 yılından bu yana ülkemizin imkân-
larının artmasıyla faaliyet coğrafyasını ge-
nişletmiştir. Özellikle 2000’li yıllardan iti-
baren siyasetin güçlü rüzgârı ve ekonomik 
istikrar ile önemli projeler gerçekleştiril-
mektedir. Başta yakın coğrafyamız olmak 
üzere Güney Asya’da, Latin Amerika’da ve 
Afrika’da Hükümetimizin yaptığı açılımlar 
ile kurumumuz; 58 ülke ofisine ulaşarak, 
150’nin üzerinde ülkede yılda ortalama 
2000 proje gerçekleştiren küresel bir ku-
rum haline gelmiştir. 

TİKA, Türkiye’nin sahip olduğu birikimi 
özellikle son 15 yılda elde edilen başarı 
hikâyesini ve tecrübeyi, Tarım, Sağlık, Dı-
şişleri, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik 
gibi tüm bakanlıklarımızın ve resmi, sivil 
yardım kuruluşlarımızın işbirliği ile dost 
ve kardeş ülkelerle paylaşmaktadır. Böy-
lece iktisadi, idari, sosyal ve kurumsal alt-
yapıların kurulmasına, kapasite gelişimine 
katkı vermeyi, uzun vadeli sürdürülebilir 
ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. “Türk 
tipi yardım modeli” denilebilecek bu çaba-
nın yansıması; kimi zaman Somali’de bir 
Ziraat Fakültesi açılması, Kolombiya’da 
bir okul inşası, Filistin’de bir zeytinyağı 
üretim tesisi, Nijer’de bir hastane, Komor 
adalarında bir stadyum, Kırgızistan’da ek-
mek fabrikası, Arakan’da Rohingya Müslü-
manlarına insani yardımlar şeklinde teza-
hür etmektedir. Aslında bu model siyasette 
Erdoğan modelinin de temelini oluşturan; 
“İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın” düsturunu 
tüm dünyaya yayma gayretidir. 

“Dünya 5’ten büyüktür.” diyen Sayın Cum-
hurbaşkanımızın Afrika’nın, Asya’nın ve 
adı hiçbir şekilde gündeme gelmeyen, kı-

yıda köşede kalmış her mazlumun sesini 
dünya gündemine taşıma mücadelesinde 
TİKA da esasen tüm ihtiyaç sahibi coğ-
rafyalarda vazife yapma gayretindedir. 
Öyle ki; açlık, sefalet, zulüm ve çaresizlik 
içindeki tüm farklı inançlardan gözü yaşlı 
mazlumların duaları ve kendi telaffuzla-
rında “Erdoğan” coşkusu ile her saniye ül-
kemize ve kurumumuza bin bir çeşit talep 
gelmektedir. Ülkemiz ise bütün bu ihtiyaç-
lara cevap vermeye gayret göstermektedir. 

Balkanlarda gönül birliği kalkınma iş-
birliği ile perçinleniyor
Gönül coğrafyamız olarak tabir ettiğimiz 
Balkanlar ile de her anlamda ilişkilerimiz 
son dönemde daha da ilerlemiştir. TİKA 
kuruluşundan iki yıl sonra Balkanlar ve 
Doğu Avrupa’da faaliyetlerine başlamış 
olsa da 2000’lerin başına kadar bölgede 
sadece 3 ofis varken (Bosna Hersek, Uk-
rayna ve Moldova), bugün kurumumuz ofis 
sayısını 12’ye çıkarmıştır.

Balkanlar’da TİKA projeleri bölgeden böl-
geye ve ihtiyaçlara göre değişmektedir. 
Fakat ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, anne 
çocuk sağlığı, kadının güçlendirilmesi, ta-
rım, hayvancılık, sivil ve idari altyapıların 
geliştirilmesi ile ortak kültürel mirası ko-
ruma projeleri gerçekleştirilmektedir.  Her 
geçen yıl proje ve faaliyet sayısı artış gös-
termektedir. 2008- 2016 yılları arasında 
Balkan ülkelerinde TİKA tarafından yak-
laşık 3000 proje tamamlanmış olup, aynı 
yıllar arasında Türkiye tarafından Balkan-
lar’a yapılan resmi kalkınma yardımı ise 
toplamda 850 milyon dolara yaklaşmıştır. 

TİKA’nın Balkanlar’da öncelik verdiği 
alanların başında eğitim gelmektedir. Alt-
yapıların güçlendirilmesi amacıyla okul in-
şaatı, kapsamlı tadilat ve tefrişat projeleri 
yürütülmekte, laboratuvarlar kurulmakta, 
öğrencilere okul malzemesi desteği ve 
eğitmenlere mesleki gelişim için çeşitli 

Dr. Serdar ÇAM
T.C. Başbakanlık TİKA Başkanı
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kurslar verilmektedir. Sadece geçtiğimiz 
yıl Balkanlar’da TİKA tarafından 5 okul 
inşa edilmiş, 50’nin üzerinde okulun tadi-
lat ve tefrişatı gerçekleştirilmiştir. Açılışı 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapı-
lan İşkodra Sheh Samia Lisesi, Arnavut-
luk’ta Vlora Mustafa Kemal Atatürk Oku-
lunun tadilat ve donatımı, Makedonya’da 
Debre Belediye Lisesi inşası ve donatımı, 
Bosna Hersek’te Cazin Cemaluddin Çau-
şeviç Medresesinde Fizik, Kimya ve Biyo-
loji laboratuvarları kurulması, Karadağ’da 
Rojaye Kız Medresesinin tadilat ve dona-
nımı tamamlanmış projelerden bazılarıdır. 

Sağlık sektöründe de TİKA, Balkanlar’da 
hastane, klinik ve sağlık ocaklarının inşası, 
tadilatı, tıbbi analiz laboratuvarlarının ku-
rulması, tıbbi cihaz ve ekipman donanım 
desteği ile sağlık bilimlerinin gelişmesine 
yönelik konferansların gerçekleştirilmesi-
ne ve uzman eğitimine katkı vermektedir. 
Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan gibi kom-
şu ülkelere de hizmet veren, yeni doğan 
bebekler ile çocukların tedavisinde önemli 
başarı gösteren Üsküp Devlet Hastane-
si'nin Çocuk Hastalıkları Kliniğinin yoğun 
bakım ünitesinin, Sırbistan’da Novi Pazar 
Devlet Hastanesi jinekoloji ve doğum bölü-
münün tadilat ve donatımı, Arnavutluk’ta 
Lezha Devlet Hastanesine biyokimya labo-
ratuvarı kurulması önemli projeler arasın-
dadır. Sadece Balkanlar’da değil tüm coğ-
rafyalarda, anne-çocuk sağlığı ve gelişimi, 
bebek ölümlerinin azaltılması, kadının 
statüsünün artırılması, aile kurumlarının 
güçlendirilmesi, eğitim, meslek edindirme 
gibi pek çok konuda kadını ve aileyi önce-
leyen projeler ile TİKA aslında ülkemizin 
başarılı tecrübesinin benzerini tüm dünya-
ya aktarmaktadır. 

Balkan ülkelerinde işsizlik önemli bir so-
run haline gelmiştir. Özellikle % 40’lara 
çıkan genç işsizliği nedeniyle, genç nüfus 
ülkelerinden göç etmekte veya kayıt dışı 
sektörlerde çalışmaktadır. TİKA, Balkan 
ülkelerinde ekonominin canlanması, üre-
timin teşvik edilmesi ve istihdamın artırıl-
masına da projeleriyle katkı vermektedir. 
Bu kapsamda; tarım, hayvancılık, orman-
cılık, arıcılık ve turizm gibi sektörlerde 
tesis kurulumu, mesleki eğitim, ekipman 
ve donanım desteği verilmektedir. 2015 
yılında başlatılan “Balkanlar ve Doğu Av-

rupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği 
Destekleme Programı” kapsamında kırsal 
bölgelerde yaşayan halkın refah seviyesini 
yükseltecek gelir getirici faaliyetler için 
çeşitli projeler uygulanmaktadır. Bosna 
Hersek’te ahududu yetiştiriciliği, patates 
üretiminin artırılması ve Cemal Biyedic 
Üniversitesi’nde Bal Analiz Laboratuvarı 
kurulması, Arnavutluk’ta ceviz yetiştirici-
liği, Bulgaristan’da meyveciliğin geliştiril-
mesi, Karadağ’da zeytin işleme tesisi ku-
rulması, Kosova’da arıcılık kapasitesinin 
artırılmasına yönelik teknik ekipman ve 
eğitim desteği önemli projeler arasındadır. 

Ortak kültürel mirasımız yeniden ihya 
ediliyor
Kültürel işbirliği ve ortak tarihi mirasın 
korunması, TİKA’nın Balkanlarda önemli 
faaliyetleri arasında yer almaktadır. Kuru-
mumuz tarafından son 3 yılda farklı coğ-
rafyalarda 100’ü aşkın eserin restorasyon 
çalışmaları yürütülmüş, bu anlamda en 
yoğun çalışmalar Balkanlar’da yapılmıştır. 
Açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın-
dan yapılan Kosova Prizren Emin Paşa 
Camii, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
babası Ali Rıza Efendi’nin Anı ve Akraba 
Evi’nin inşası ve müze kurulması, Manas-
tır Askeri İdadi Binası tadilatı, Üsküp Mus-
tafa Paşa Camii, Priştine Yaşar Paşa Ca-
mii, Ferhadiye Camisinin yeniden inşası, 
Mostar Karagöz Bey Medresesi restoras-
yonu, Gül Baba Türbesinin restorasyonu 
başta olmak üzere bugüne kadar üst dü-
zey resmi katılım ile Balkanlar’da onlarca 
projenin açılışı gerçekleşmiştir. UNESCO 
Dünya Miras Listesinde yer alan, 1577 yı-
lında Mimar Sinan tarafından yapılan ve 
“Drina Köprüsü” olarak da bilinen Sokollu 
Mehmet Paşa Köprüsü restorasyonu da 
tamamlanmış olup açılışının yine Cum-
hurbaşkanımız tarafından yapılması plan-
lanmaktadır. 

Cami, köprü, çeşme, hamam, külliye gibi 
Balkanlar ve Doğu Avrupa’da ihya edilen 
tarihi eserler, ortak geçmişimizi yaşatma 
ve gelecek nesillere taşıma yanında, o böl-
genin kültürel turizmine ve ekonomisinin 
canlanmasına da büyük katkı vermektedir.  

Balkanlarda Türkiye’nin en büyük hede-
fi; güçlü işbirliği, refah ve istikrar
Türkiye, tüm komşu coğrafyalarında ça-
tışmaların değil, refah ve barışın hâkim 
olacağı güçlü bir birliktelik arzu etmek-
tedir. Son iki asırda büyük acılar yaşayan 
Balkanlar’da da ülkemizin önceliği; barış 
kuşağı inşasına tüm imkânları ile katkı 
vermektir. Geçtiğimiz asırlarda bölge, na-
sıl huzur içinde yaşamış ise bugün de dini, 
etnik ve kültürel açıdan çoğulcu yapı mu-
hafaza edilerek karşılıklı güvene ve adil 
ekonomik işbirliğine dayanan daha güçlü 
bir işbirliği tesis edilebilir. Bu nedenle, ül-
kemiz TİKA aracılığıyla Balkanlar’da sade-
ce soydaşlarımıza ve aynı inanç mensupla-
rına değil, tüm ihtiyaç sahibi komşularına 
elini uzatmaktadır. Bu anlayışın tezahürü 
olarak, Arnavutluk’ta 600’e yakın gayri-
müslim yetim çocuğa gıda ve giyim deste-
ği, Bosna Hersek’te Azize Meryem Kutlu 
Doğum Katedrali’nin çevre düzenlemesi, 
Karadağ’da Zihinsel Engelliler Merkezi 
tadilat ve donanımı, Sırbistan’da selden 
zarar gören ailelere yardımlar gibi proje-
ler gerçekleştirilmektedir. Devletimizin 
desteği ve milletimizin gayreti ile ortaya 
çıkan bu işler, son yıllarda Balkanlar ile 
aramızda üretilmeye çalışılan suni duvar-
ları da yıkmaktadır. Özellikle Cumhurbaş-
kanımızın son dönemde gerçekleştirdiği 
Sırbistan ve Ukrayna seyahatleri, “İzmirli” 
Başbakanımızın Balkanlardaki faaliyetle-
rimizi yakinen takip etmesi ve Başbakan 
Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu ile geçtiği-
miz günlerde gerçekleştirilen Yunanistan 
ziyareti de ülkemiz ile Balkan halkları 
arasında barışın ve refahın daha da güç-
lendirilmesi adına yeni bir döneme katkı 
verecek önemli hususlardır. 

Daha gidilecek yolumuz olmakla beraber, 
köklü ortak mirasın gölgesinde Türki-
ye’nin çabaları artık Balkanlar’da karşılık 
bulmakta, Türkiye; yatırımları, yardımları 
ile önemli bir ortak olarak görülmekte ve 
başta FETÖ olmak üzere işbirliğine zarar 
verecek her türlü girişime karşı ortak ta-
vır geliştirilmektedir. Son 15 yılda siyasi 
iradenin gücü ve ekonomik istikrar ile bü-
yüyen kurumumuz TİKA da bu süreçte re-
faha ve kalkınmaya katkı vermeye devam 
edecektir. 
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RÖPORTAJ
GENÇLİĞİMİZ BİN YILLIK MEDENİYET 

KÖKLERİNİN, İNANCININ VE İDEALLERİNİN 
YENİDEN DİRİLİŞİ İÇİN BAŞROLÜ ÜSTLENMİŞ 

DURUMDADIR.

FATİH
ŞAHİN
AK Parti Genel Sekreteri

Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış birisi 
olarak AK Parti’de siyaset yapmanın 
önemi nedir? AK Parti’nin gençliğe ba-
kışını ve AK Parti Gençlik Kolları’nın 
farkını nasıl anlatırsınız?
AK Parti bir genç için her şeyden önce bir 
okul demek. Bu çatı altında başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ol-
mak üzere yakın dönem Türk siyasi tari-
hine damga vurmuş isimlerle siyaset yap-
mak büyük bir imkân ve eşsiz bir tecrübe. 

AK Parti Türkiye’nin dört bir köşesinde 
teşkilatlanmış, her bölgesinden destek ve 
dua alan bir parti. Bu da gençlik kolları 
çalışmaları esnasında ülkemizin bütün 
zenginliklerinden, renklerinden haberdar 
olmak, bütün dinamikleri hakkında ilk el-
den ve sağlıklı bilgiler edinmek demek. 

AK Parti gençlere hiçbir zaman oy depo-
su, eleman deposu, militan deposu olarak 
bakmadı. Karar alma mekanizmalarında 
gençlere her zaman etkin görevler veren 
bir parti oldu. AK Parti’nin başarısının al-
tında yatan en önemli sırlardan biri de yü-

zünün gençlere dönük olmasıdır.

AK Parti’den öncesine baktığımızda uzun 
yıllar gençlerin istikrarsızlığın bir figürü 
olarak kullanıldığını görüyoruz. Gençler 
on yıllar boyunca sokağa mahkûm edildi; 
sürekli kavganın, çatışmanın bir unsuru 
olarak görüldü. Türkiye’yi istikrarsızlaştır-
mak için gerek yurt içindeki gerekse yurt 
dışındaki merkezler tarafından kullanıldı.
 
Zenginliğimiz olan farklılıklarımızın Türk-
Kürt, Alevi-Sünni, Sağcı-Solcu veya yaşam 
tarzı tercihleri gibi ayrımlarla çatışma se-
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bebi olarak gençlere dayatıldığını ve ülke 
gündeminin manipüle edildiğini yakın ta-
rih okumalarında açıkça görüyoruz.

Bir çok alanda olduğu gibi AK Parti genç-
lik konusunda da yeni bir paradigma inşa 
etti. Artık sahip olduğumuz milli ve mane-
vi değerleri muhafaza ederek Türkiye’yi 
dünya milletler ailesi içerisinde hak ettiği 
yere taşımayı kendisine görev addetmiş 
bir gençlik var. Değişimin, dönüşümün, ye-
niliklerin ve reformların öncüsü bir genç-
lik var.

Bizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ta-
şıyacak olan, ülkemizi 21’inci yüzyılın par-
layan yıldızı yapacak olan gençliğimizin 
enerjisi ve idealizmidir.

Gençliğimiz bin yıllık medeniyet kökleri-
nin, inancının ve ideallerinin yeniden diri-
lişi için başrolü üstlenmiş durumdadır.

Kendine güvenen, ayakları yere sağlam ba-
san, hayatın zorlukları ile mücadele edebi-
len, soran, sorgulayan, araştıran, eleştiren, 
tasarlayan, uygulayan, dinamik, rekabetçi, 
tarihiyle, medeniyetiyle, geçmişi ile barı-
şık, ecdadı ile tanışık gençliğimiz bölgesel 
ve küresel rekabette en büyük avantajımız.
 
AK Parti gençleri siyasette ve toplumsal 
yaşamın her alanında özne olmaya davet 
etmiş ve onları cesaretlendirmiş; önlerin-
deki engelleri kaldırmıştır.

AK Parti gençlere sadece önem vermekle 
yetinmeyen; onlara imkân da, görev de, söz 
de, sorumluluk da veren bir parti. Gençlik 
Kolları menşeli beş ismin partimizin en 
üst icra organı olan Merkez Yürütme Ku-
rulu’nda, çok daha fazlasının da MKYK’da, 
parlamentoda, belediyelerimizde, teşkilat-
larımızda görev yapıyor olmaları bunun en 
somut örneği.

Devam eden parti kongrelerimize ka-
tılıyorsunuz. Burada teşkilatlarımızın 
heyecanını nasıl buldunuz?
AK Parti kongreleri her zaman büyük coş-
ku ve heyecana sahne olmuştur. Kongrele-
rimiz bizim için birer demokrasi şölenidir. 
Teşkilatlarımız kongre süreçlerinin bayrak 
değişimi için bir imkan olduğunun bilin-
cinde. 2019 yılında gerçekleşecek seçim-
ler öncesi yapılan kongrelerimizde güven 
tazeleme, yenilenme ve nöbet değişimleri 
yaşanıyor.

2019’un Mart ayında yerel seçim, Kasım 
ayında da parlamento ve cumhurbaşkanlı-
ğı seçimleri yapılacak. Bu çerçevede çalış-
malarımıza yeni bir hız ve ivme kazandır-
mamız gerekiyor. 

2019 Anadolu için, Trakya için, bütün maz-
lum ve mağdur milletler için çok önemli 
bir tarih olacaktır.  2019 yılı AK Parti’nin 
en büyük siyasi başarısının gerçekleştiği 
yıl olacak inşallah.

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhur-
başkanımızın Sırbistan’a yaptığı ziya-
rette bir kez daha gördük ki Türki-
ye’ye ve Cumhurbaşkanımıza bölgede 
büyük bir ilgi var. Bu açıdan değerlendi-
recek olursak Balkanlar’da gösterilen 
bu ilginin sebebi sizce nedir?
Balkan coğrafyasındaki tüm kesimlerle 
asırlarca birlikte yaşadık. Ortak tarihi ve 
kültürel bağlarımız var. Türkiye ile Balkan 
ülkeleri arasındaki ilişkiler hem tarihi, 
hem de kültürel anlamda hep özel olmuş-
tur.

Bosna Hersek'te veya diğer bölge ülke-
lerinde herhangi bir sıkıntı olması duru-
munda bunun sadece bölgeyi değil, tüm 
coğrafyayı etkileyeceğinin örneği geçmişte 
görüldü. Yakın tarihimizde bölgede çok 
acılar yaşandı. Bosna’da Avrupa’nın gözü 
önünde yüzbinlerce masum insan katledil-
di, Boşnaklar soykırıma uğradı. 

Cumhurbaşkanımızın bölgeye yönelik 
verdiği mesajlarda da görüldüğü üzere 
Türkiye, Balkanlar’da ayrılık istemiyor, 
parçalanma istemiyor, bölünme istemiyor. 
Bölgenin barışına ve istikrarına çok önem 
veriyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a Sırbistan ziyaretinde 10 baka-
nımız, milletvekillerimiz, 200 kadar işa-
damı, eğitimci ve diğer alanlardan oluştu-
rulan heyet eşlik etti. Birçok alanda tarihi 
anlaşmalara imzalar atıldı. Bu ziyaret Tür-
kiye’nin bölgeye ne kadar önem verdiğinin 
çok açık bir göstergesi.

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Ma-
arif Vakfı gibi kurumlar Balkanlar’da çok 
önemli faaliyetlerde bulunup bölge insanı-
na dokunan hizmetlerde bulunuyorlar.

TİKA’nın yaptığı kalkınma yardımları, Yu-
nus Emre Enstitüsü’nün kültürel etkinlik-
leri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini hiz-
metleri dışında daha birçok alanda yapılan 
çalışmalar Balkanların Türkiye’ye bakışını 
olumlu anlamda etkiliyor. Balkan coğraf-
yasında Türkiye’mize ve Cumhurbaşka-
nımıza karşı yakınlık, sıcaklık ve ilgi her 
geçen gün daha da artıyor.

AK Parti’nin girdiği her seçimden başa-
rıyla çıkmasını nasıl açıklayabiliriz? 

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, karar-
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lılığı, samimiyeti, milletimizle kurduğu 
gönül bağı; Ana Kademe, Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları teşkilatlarımızın fedakâr 
çalışmaları sayesinde girdiğimiz her se-
çimden büyük bir başarıyla ve alnımızın 
akıyla çıktık. 

AK Parti’nin dünyada eşine benzerine az 
rastlanır seçim başarılarının altında, isim-
leri her zaman ön plana çıkmayan yol ar-
kadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın, ak 
gönüllülerin sadakati, vefası, dirayeti, ça-
lışkanlığı, alın teri, gece gündüz demeyen 
yoğun mesaisi var. AK Parti 16 yılda çok 
büyük başarılara imza attı. Bu başarının 
gizli ve asıl kahramanları AK Parti teşki-
latlarıdır.

Bu davada hangi makam ve mevkide olur-
sak olalım, temsil ettiğimiz gücün asıl kay-
nağının öncelikle teşkilat mensuplarımı-
zın büyük ve ak yürekleri olduğunu hiçbir 
zaman unutmadık, unutmayacağız.

AK Parti’yi diğer siyasi partilerden 
ayıran özellikleri nelerdir? AK Parti’nin 
siyaset anlayışı ile ilgili neler söylersi-
niz?
AK Parti bir millet ve Anadolu hareketidir. 
Partimiz ülke sathındaki teşkilatlarıyla, 
milletle bütünleşerek mesajlarını toplu-
mun tüm kesimlerine ulaştırıyor. Bu saye-
de Türkiye’de ekonomik ve siyasi istikrarı 
tesis ediyor.

AK Parti halkımızın taleplerini, şikâyetle-
rini ve beklentilerini sadece seçimler ön-
cesi değil her zaman dikkate almıştır, iti-

nayla değerlendirmiştir. Türkiye siyasetine 
hizmet odaklı siyaset anlayışını getirmiş, 
“gelecek seçimler için değil, gelecek ne-
siller için” çalışmayı benimsemiştir.

“Gelecek Seçimler İçin 
Değil, Gelecek Nesiller 

İçin”
“AK Parti sadece belli bir inanç grubu-
nun, bir etnik grubun, bir bölgenin, bir 
sınıfın, bir zümrenin partisi değil; tüm 
Türkiye'nin partisidir.”

Biz bütün Türkiye’nin partisiyiz. Doğunun 
da batının da kuzeyinde güneyin de parti-
siyiz. Türkün de Kürdün de; tüm etnik zen-
ginliklerimizin, farklılıklarımızın partisi-
yiz. Biz Alevi’nin de Sünni’nin de partisiyiz. 
Biz, 780 bin kilometrekarenin tamamında 
siyaset yapabilen, her bir santimetrekare-
sine hizmet götürebilen bir partiyiz.

AK Parti kuruluşuyla birlikte ülkemizin 
tabi ve beşeri potansiyelini harekete geçi-
rerek,  bizden önceki on yıllar içerisinde 
oluşmuş ve kronikleşmiş sorunların çözül-
mesi için kollarını sıvadı ve o günden beri 
ilk günkü aşkla milletimize hizmet etmek 
için var gücüyle çalışıyor.

Bizden önce krizler, yasaklar ve istikrarsız-
lıklar ülkesiyken, bizimle birlikte ülkemi-
zin fırsatlar, özgürlükler ve istikrar ülkesi 
haline dönüştüğünü görüyoruz. Bizim tek 
bir gayemiz ve hedefimiz var; ülkemizde 
huzuru, refahı, kalkınmayı, büyümeyi ve 
güvenliği tesis etmek, güçlendirmek ve ka-
lıcı hale getirmek. Ekmeğimizi büyütmek 
ve bunun hakça paylaşımını sağlamak. 

Demokrasimizi ve hukukumuzu daha da 
kurumsallaştırarak, özgürlük alanlarını 
olabildiğince genişletmek. 

AK Parti Türkiye’yi hak ettiği itibara kavuş-
turma amacıyla milletin medeniyet tasav-
vurundan, aklından, gönlünden süzülmüş-
tür. 

AK Parti olarak haksız güçlülere karşı, 
haklı güçsüzlerin yanında yer almayı ken-
disine şiar edinmiş bir partiyiz. Sahip ol-
duğumuz milli ve manevi değerler üzerin-
den ülkemizi, dünya milletler ailesi içinde 
hak ettiği yere taşımayı kendisine düstur 
edinmiş bir partiyiz.

“Sorunları Milletimize 
Giderek Çözdük”

Biz bir taraftan aziz milletimize hizmet et-
meye çalışırken, diğer taraftan birilerinin 
sürekli bizi paçalarımızdan çekiştirmeye 
çalıştığına, ayaklarımıza pranga vurma-
ya, yolumuzdan döndürmeye, hedefleri-
mizden uzaklaştırmaya çalıştığına şahit 
olduk. Karşılaştığımız bütün engelleri 
milletimize giderek aştık, bütün sorunları 
halkımızın hakemliği ile çözdük. Partimi-
ze haksız ve hukuksuz bir şekilde kapatma 
davası açıldığında dahi hukuk zemininden 
ayrılmadık.  

"Ülkemize Önemli 
Maliyetleri Oldu"

Türkiye için 2013 yılı çok önemli bir tarih. 
Ülkemizin bütün göstergelerinin adeta ta-
van yaptığı, IMF’ye borcun sıfırlandığı, iş-
sizlik rakamlarının, faiz oranlarının yüzde 
5 seviyesine geldiğini görüyoruz.

Büyük yatırımların yapıldığı ve ülkeye ka-
zandırıldığı bir dönemde Gezi kalkışması-
nın ülkemize çok önemli maliyetleri oldu. 
Maalesef ekonomik göstergelere baktığı-
mızda bunu görebiliyoruz ancak ödediği-
miz bütün bedellerle birlikte milletimizin 
desteği ile bu badireyi de atlatmaya muvaf-
fak olduk. 

Akabinde FETÖ’nün özellikle yargı ve 
emniyet camiası içindeki teröristleri, haş-
haşileri tarafından gerçekleştirilen 17/25 
Aralık yargı kılıfına büründürülmüş darbe 
girişimiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımı-
zın riyasetinde milletimizin desteği ile bu 
darbe girişimini de boşa çıkardık. 
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Biz bir taraftan hizmet etmeye, koşmaya 
devam ederken bu vesayet odaklarıyla da 
mücadele etmek zorunda kaldık. 

15 Temmuz 2016’da insanlık tarihinin 
gördüğü en alçak darbe girişimlerinden 
biri yaşandı. FETÖ’nün, şerefli Türk ordu-
sunun üniformasını üzerine giyip kirlete-
rek gerçekleştirdiği bu darbe girişiminde 
milletimizin vergileriyle alınmış tanklar, 
toplar, tüfekler, helikopterler, uçaklar kah-
raman milletimize çevrildi.

O karanlık geceyi Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın riyaseti, Sayın Başbakanımızın dira-
yeti ve aziz milletimizin cesareti ve ferase-
tiyle 16 Temmuz sabahı aydınlık bir güne 
dönüştürmeye muvaffak olduk.

Sosyal medyayı aktif kullanan bir profil 
çiziyorsunuz. Sosyal medyanın seçme-
ne ulaşması açısından güçlü bir alan 
olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet kesinlikle… O mecradaki iletişimin 
hiç de sanıldığı gibi sanal olmadığı kana-
atindeyim ayrıca. 

Kendimizi anlatmak, seçmenlerimize 
ulaşmak, toplumun nabzını tutmak ve ya-

şanan gelişmelerden haberdar olmak için 
etkin ve eğlenceli yollardan biri sosyal 
medya platformları.

Siyasetin yoğun temposunda kendinize 
ve ailenize zaman ayırabiliyor musu-
nuz?
Siyasi görevlerimizden dolayı elbette uzun 
mesailerimiz oluyor ancak bunun dışında 
kalan zamanlarda ailemle, çocuklarımla 
birlikte vakit geçirmeye çalışıyorum.

Parlamenterler Spor Kulübü futbol takımı 
olarak salı ve perşembe sabahları antren-
manlarımız oluyor. Fırsat buldukça onlara 
katılıyorum. Yılda birkaç kez uluslararası 
organizasyonlarımız oluyor. Yabancı ülke 
parlamento futbol takımları ile turnuva-
larda buluşuyoruz. Parlamentolar arası 
yapılan organizasyonlarda spor yapmanın 
dışında diğer parlamento temsilcileriyle 
güçlü ve dostane bağlar kuruyor, parla-
menter diplomasiye katkı sağlıyoruz.

Sinemada ilgimi çeken filmleri kaçırma-
maya çalışırım. Ankara Devlet Tiyatro-
su’nun sıkı ve sadık bir takipçisi olduğumu 
söyleyebilirim. Bütün bunların yanında 
fırsat buldukça da doğa yürüyüşleri yapı-
yorum.

AK Parti 
Sadece Belli Bir İnanç 

Grubunun, 
Bir Etnik Grubun, 

Bir Bölgenin, 
Bir Sınıfın, 

Bir Zümrenin Partisi 
Değil; 

Tüm Türkiye'nin 
Partisidir

,,

,,
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BİR HASRETİN İFADESİ: 
BALKANLAR…

Bizler Kızılelma idealinin peşinde, atları-
nı Tuna'da, Vardar'da, Neretva'da kısacası 
Balkan ırmaklarında sulamış atalarımızın 
torunlarıyız. Osmanlı öncesinde Hunlar, 
Kumanlar, Peçenekler ve hatta Selçuk-
lular döneminde kısa aralıklarla Balkan-
lar'da hep vardık. Ancak 1352'den itibaren 
Osmanlılar ile birlikte uzun yıllar devam 
eden varlığımızla bu ata yadigârı toprakla-
rın adı Rumeli oldu. Bir ideal, bir mefkûre, 
vazgeçilemeyecek bir coğrafya oldu bizim 
için bu topraklar. 1352’de Rumeli'ye sal-
larla ilk geçişi yapan Şehzade Süleyman 
Paşa için söylenen mısralar, bu gazilerin 
gönül derinliklerinden gönlümüze doğru, 
yüzyıllardır haykırır durur: 

“Velayet gösterip suya seccade salmışsın
Yakasın Rumeli'nin dest-i takva ile almışsın”

Osmanlı, bu dizelerdeki irfanla Gelibolu, 
Trakya, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, 
Sırbistan, Bosna-Hersek derken Macaris-
tan'a kadar gider. 1352'den 1912'ye fetih 
ile hakimiyetimize aldığımız topraklarda 

adaleti, hukuku, farklı din ve milletlerin 
bir arada yaşaması kültürünü geliştirdik. 
Buna, Saraybosna'da Başçarşı, eski Se-
lanik'in birçok mahallesi ve Balkanların 
adeta başkenti İstanbul'da cami, kilise, 
havranın neredeyse yan yana olduğu ör-
neğini vermemiz yeterlidir. Balkanlar 
demek aynı zamanda "pazar" demektir. 
Yani ekonomik canlılık, refah ve zengin-
lik kurduğumuz şehirlerin kalbinde yani 
kapalıçarşı, bedesten ve pazarlarındadır. 
Bu şehirlerimizin isimleri de bu kelimeyi 
taşır: Sırbistan'daki Yenipazar, Bulgaris-
tan'da Tatarpazarı, Karadağ'da Virpazar, 
Bosna-Hersek'de Pazariç,  vb. 

Anadolu ve Rumeli birbirinden ayrılmaz 
bir bütündür. Rumeli'yi, Rumeli yapan da 
öncelikle Anadolu'dan gelenlerdir. Ancak 
günümüzde bir takım cahil veya art niyetli 
kişilerin söylemlerinde Rumeli'nin unuttu-
rulması, Rumeli'den gelenlerin dışlanması 
da bir başka problemimizdir. Osmanlı'yı, 
izlerini, kokusunu görmek isterseniz ön-
celikle Balkanlar'a gitmeniz gerekir. İşkod-
ra’yı, Selanik’i, Saraybosna'yı, Mostar'ı, 
Yenipazar’ı, Prizren'i, Kırcali vb. şehirleri 
görmeden, mesela Üsküp’ün 1392’de İs-
tanbul’dan çok önce fethedildiğini bilme-
den Osmanlı'yı anlayamazsınız.

Onun içindir ki, 1878 Osmanlı-Rus Har-
bi'nde Rumeli'nin büyük kısmının ve Bos-
na-Hersek'in kaybını anlamayan, 1912-13 
Balkan Harbi'nde Rumeli'nin tamamını 
kaybetmemizi anlayamaz. Rumeli'nin kay-
bını anlamayan Birinci Dünya Savaşı'nı 
ve özelde 1915 Çanakkale Savaşı'nı hiç 
anlayamaz. I. Dünya Savaşı’nda bir devlet 
kaybetmemizi, İstiklal Harbimizi ve cum-
huriyetimizin kuruluşunu da hiç ama hiç 
anlayamaz. Osmanlı Devleti Anadolu ve 
Rumeli ana ayakları üzerinde duran bir 
devletti. 1912-13 Balkan Savaşları netice-
sinde bütün Rumeli’nin kaybı (günümüz 
Trakya toprakları hariç) milli hafızamızda 
büyük bir travma meydana getirdi. 

Bu savaşta kaybedilen, sadece bir toprak 

parçası değildir. Kaybedilen, içindeki 
Türk ve Müslüman nüfusuyla bir vatan-
dı. Bu savaşın en önemli neticelerinden 
biri, Rumeli’nin kaybı ve akabinde I. Dünya 
Savaşı ile Osmanlı’nın sona ermesine se-
bep olmasıdır. Tek ayaküstünde bir insan 
nasıl ayakta kalamaz ise, Devlet-i Aliyye de 
Rumeli’nin kaybıyla ancak on sene ayakta 
kalabildi ve tarihteki yerini aldı. Makûs ta-
lihimiz göç süreci ise 300 sene devam etti. 
Yaramız hiç kapanmadı, ince ince kana-
maya devam etti. Kâh oluk oluk aktı, kâh 
kılcal damarlarımızdan sicim gibi incecik 
devam etti. Kan durduğunda ise hiç bitme-
yen sızısı başladı. 

Savaşı bitiren anlaşmalardan 104 yıl geç-
miş. Balkan ülkelerinde kaybettiğimiz top-
raklardan hicret etmek zorunda kalan ve 
ülkemizin asli unsurları olan milyonlarca 
Rumelilinin, yüzbinlerce akrabası halen 
Balkanlar'da yaşamaya devam ediyor. Bir 
hudut çizildi diye her şey bitecek zanne-
denler, yanılıyorlar. Değişen sadece top-
raktaki siyasi hâkimiyettir. Kültürel, ekono-
mik, din, eğitim vs. alanlarda ilişkilerimiz 
artarak devam ediyor. 500 yıl boyunca 
komşuluk yaptığımız Sırp, Hırvat, Bulgar, 
Yunan, Romen, Makedon komşularımıza; 
akraba topluluk olarak adlandırdığımız 
Arnavut, Boşnak vb. kardeşlerimize ve 
bölgede bıraktığımız tarihi emanetlerimiz 
olan soydaşlarımız Türklere, karşı hizmet 
borcumuz var. Balkanlıların da, kendileri-
ne gönlünü açan, iş ve aş veren Türkiye'ye 
hiç bitmeyecek bir sevdası ve hasreti var. 
Türkiye'de ve Balkanlar'da gönülleri ka-
zanmak, gönülleri fethetmek, ruh aşıla-
mak ana gayemiz olmalı.

Kaybettiğimiz Rumeli'den Bugünkü Bal-
kanlar'a
Balkan Harbi'nden sadece 10 yıl sonra 
1923'de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. 
Zorluklarla, fedakârlıklarla bugünlere 
getirdik. Ama dışarıda bıraktıklarımızı 

H.Yıldırım AĞANOĞLU
Araştırmacı - Yazar
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unuttuk. Koskoca bir imparatorluktan, 
"Misak-ı Milli hudutlarının dışında Türk 
unsuru kabul etmiyoruz" zihniyetine ge-
tirildik. Cumhuriyet döneminde Balkan-
lar'dan kopup gelen binlerce göç kafilesi 
bile uyandıramadı bizi. Rumeli şehirleri 
sanki Sibirya kadar uzaktı bize. Balkan-
lar'ı unutmuştuk. Batı Trakya Türkleri'ni 
biraz biliyorduk, o da Yunanistan ile geri-
len ilişkilerimiz yüzündendi. Keza az biraz 
Bulgaristan Türkleri'ne dair malumatımız 
vardı, bu da hiç bitmeyen göçler yüzünden-
di.

1985 yılı geldiğinde Bulgaristan'daki 
Türklerin isimleri değiştirilmeye başlandı. 
300.000 Türk, Kapıkule'ye yığıldı. Bulga-
ristan Türkleri artık gündemimizin bir par-
çasıydı. Rumeli'de 1912'de bıraktığımız 
Türkleri yani soydaşlarımızı hatırlamaya 
başladık. Bu adeta hafızasını kaybeden bir 
insanın, hatırlamaya başladığında başına 
gelen bir şok vaziyetine benziyordu. 

1992-1996 Bosna-Hersek savaşı ve Boş-
naklara uygulanan soykırımda yüz bin-
lerce Boşnak öldürüldü, tecavüze uğradı, 
evlerini, köylerini şehirlerini bırakmak 
zorunda kaldı. Türkiye kamuoyu böylece 
Boşnakları ve 1999 Kosova bağımsızlık 
savaşı dolayısıyla Arnavutları; yani akra-
balarını hatırladı.

1999 sonrasında Türkiye'deki deprem 
felaketine Yunanistan'dan yardıma gelen 
arama kurtarma birlikleri bizim için çok 
özeldi, komşuluğumuzu hatırlamamıza ve-
sile oldu. Hemen akabinde Yunanistan'da 
meydana gelen depremde, yardıma ilk 
koşanlar Türk sivil savunma birlikleriydi. 
2000’li yıllardan itibaren Türk dizileri Bal-
kan televizyonlarında baş köşeye kuruldu. 
Bunlar da, Bulgarları, Sırpları, Yunanlıla-

rı, Romenleri yani yanıbaşımızdaki kom-
şularımızı ve tarih boyu birbirimizle yap-
tığımız komşuluğu hatırlamamızı sağladı. 

Balkanları bir cümlede nasıl özetlerse-
niz dendiğinde: Soydaşlar, Akrabalar, 
Komşular ve bir arada yaşama kültürü 
derim. Bu kavramlar, bizim kültürümüzde 
çok özel, çok seçkin bir yere sahiptir. Yine 
sorsanız Balkanlar'ı bir kelimede anlatın 
diye, vereceğim cevap: "Biz" olacaktır. 
Dostlar! En kısa zamanda Balkanlar'a ata 
yadigârı topraklara bir seyahat gerçekleş-
tirin. Gidemezseniz de içinizdeki Balkan-
lar'ı keşfedin. İçinize dönün, yüreğinizin 
derinliklerine bir bakın. Ben’den Biz’e bir 
yolculuk yapın. Göreceksiniz, Balkanlar 
bizden fazla Biz olan, hala Biz kalabilen 
topraklardır.

Artık Balkanlar'da çok şey değişti. Tarih-
ten kin ve nefret değil, ders çıkarılırsa 
huzur, barış, refah hakim olur. Yakın tari-
himizde köprüleri yıkan zihniyetlere karşı 
verilecek en iyi cevap, yeniden köprüler 
inşa etmektir. Türkiye büyük bir devlet, 
Balkanlar yakın etki alanımız, 500 yıl bir-
likte yaşadığımız bu coğrafyadaki Türkler, 
Arnavutlar, Boşnaklar orada misafir değil-
ler. Zaten kendi topraklarında yaşıyorlar, 
ama artık göç etmeyi düşünmüyorlar. Kül-
tür köprüleri, dostluk köprüleri kurmak is-
tiyorlar, gönül köprüleri kuruyorlar, eğitim 
köprüleri, ticaret köprüleri, iletişim köp-
rüleri kuruyorlar. Vatandaşları oldukları 
ülkelere gönülden bağlılar ama Türkiye’yi 
hep yanlarında görmek istiyorlar. 

Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a, 
Novipazar ziyaretinde gösterilen sevgi 
seli, adeta yıllardır göremediği babasına, 
kardeşine veya oğluna duyulan hasretin 
bir ifadesidir. 10 yaşında bir Boşnak kızın 

Erdoğan’a sarılırken döktüğü gözyaşları 
gönülden gönüle akan ırmak gibi çağla-
mıştır. 70 yaşlarındaki Boşnak ninenin 
Cumhurbaşkanımızın elini tuttuğunda 
gözyaşlarıyla ettiği dua, aslında yüzyıl-
lardır hiç eksilmeyen, hep beklenilen bir 
manevi sahiplenilmenin, hatırlanmanın 
verdiği bir şükran tezahürüdür. Belgrad 
Kalesi’ndeki Sırp halkın güleryüzlü bakı-
şı, Sırp Bakan Daciç’in söylediği “Osman 
Aga” türküsü ve Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Vuciç’in misafirperverliği, daha da sağlam-
laştırılacak dış ilişkiler ve işbirliğinin umut 
ışıklarıdır.

Bu sevgi seli aslında hepimize göstermiş-
tir ki, Balkanlılar içlerine dönmelidir. 
Ortak anlayış, ortak tarih, ortak yemek kül-
türü, örf, adet ve bakış açıları olan yakın 
komşularıyla aralarındaki anlaşmazlıkları 
değil, aralarındaki benzer noktaları ön pla-
na çıkarmalıdırlar. Balkan ülkelerindeki 
aydın kesim, sporcu, sanatçı, din adamı 
ve devlet adamlarına bu dostluğu per-
çinleyecek büyük vazifeler düşmektedir. 
Türkiye'nin kendini doğru anlatabilmek 
için özellikle Balkanlar'daki bu kesimlere 
yönelik yeni politikalar geliştirmesi gerek-
mektedir. Balkan ülkelerinde etkin büyük 
güçler içinde, emperyalist hedef gütmeyen 
yegâne devlet Türkiye'dir. 

Aradan 100 yıl geçmesine rağmen bunu 
böyle anlamalı, böyle anlatmalı böyle ya-
şamalıyız. Hedefimiz; soydaşı, akrabası, 
komşuları, Müslümanı, Hristiyanı hep 
birlikte, ama kendi sınırlarında, kendi ege-
menliklerinde "biz" duygusuyla rahat ve 
huzur içinde yaşatabilmek olmalıdır. Yeni 
bir Balkan Paktı ve Balkanpazar ekono-
mik anlayışı tüm emperyalistlere verilecek 
en önemli bir mesaj olacaktır.

Balkan Yarımadası, doğuda Karadeniz, Marmara güneyde Ege denizi, Akdeniz ve güneybatıda Ad-
riyatik denizi ile çevrilidir. Kuzey’de Triyeste Körfezi’nden itibaren Tuna ve Sava nehirleri ile Ka-
radeniz’de sona eren çizgi ise yarımadayı Avrupa’dan ayırır. Fiziksel yüzölçümü 505.000 km2’dir. 
Siyasi açıdan bakıldığında ise Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Makedon-
ya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Slovenya, Hırvatistan ve Türkiye Trakyası, topraklarının tamamı içine 
alındığında yüzölçümü 788.685 km2’ye ulaşır. Balkan ülkelerinin (Türkiye Trakyası ve İstanbul 
dahil) nüfusu ise yaklaşık olarak 75 milyondur.
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RÖPORTAJ
TÜRKİYE, GİTTİĞİ COĞRAFYALARA EMPERYAL 

HEVESLERLE GİTMİYOR.

BÜLENT
TURAN
AK Parti Grup Başkanvekili

TBMM’de AK Parti grubu olarak yoğun 
mesai harcıyorsunuz. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte 
TBMM’nin önemi nasıl şekillenecek?
16 Nisan 2017, Türkiye siyasal tarihinde 
büyük bir dönüm noktasıdır. 16 Nisan’da 
ortaya çıkan sonuç, bundan böyle millet ik-

tidarının tek güç olacağını, bütün vesayet 
mekanizmalarının tasfiye edildiğini tescil-
ledi. 1920 ve 1924 anayasalarında millet 
iradesini yalnızca Meclisin temsil edeceği 
ifade edilmişti. Ancak darbecilerin yaptığı 
1961 ve 1982 Anayasalarında bu yetki-
ye bürokratik kurumlar da ortak edildi. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu 
anlamda daha evvel bürokratik kurumlar 
arasında paylaştırılmış olan yetkiyi yeni-

den sahibine yani millete verdi.

"16 Nisan 2017, Türkiye 
Siyasal Tarihinde Büyük Bir 

Dönüm Noktasıdır"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
beraber, Meclis’in yetkilerinin budanacağı 
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muhalefet tarafından referandum sürecin-
de sıklıkla dile getirildi. Ancak tam tersine 
Meclis’in yeni sistemde daha fazla güçle-
neceğini her fırsatta ifade ettik. Şu anki 
sistemde yürütme, yasamanın içinden çık-
tığından ve Meclis içinde çoğunluğa sahip 
olduğu için baskın güç haline gelebiliyor. 
Ayrıca hükümet, Meclis’e kanun tasarıları 
yollamak yoluyla kanun yapımında etkin 
bir güç olabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sisteminde ise, yasama ve yürütme 
birbirinden tamamen ayrılıyor. Yasa yapım 
sürecinde Meclis, esas güç haline geli-
yor. Yasama ve yürütme bağımsız güçler 
olarak çalışmalarından dolayı gerçek an-
lamda kuvvetler ayrılığı sağlanmış oluyor. 
Hükümetin kanun tasarıları olmayacak. 
Kanun tekliflerini yalnızca milletvekilleri 
verecek. Bu şekilde milletvekilleri daha 
güçlü bir şekilde görev başına gelecekler.

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhur-
başkanımızın Sırbistan’a yaptığı ziya-
rette bir kez daha gördük ki Türki-
ye’ye ve Cumhurbaşkanımıza bölgede 
büyük bir ilgi var. Bu açıdan değerlendi-
recek olursak Balkanlar’da gösterilen 
bu ilginin sebebi sizce nedir?
Balkanların birçok bölgesi Anadolu’nun 
kimi yerlerinden daha önce Osmanlı’nın 
egemenliğine girmişti. Osmanlı’nın kültü-
rel, sanatsal, fikirsel hayatı büyük ölçüde 
Balkanlarda başladı. Bu bakımdan Bal-
kanlar, bizim geleneğimiz için önemli bir 
coğrafyadır. Balkanların, Türkiye’yle olan 
bağları hiçbir dönem kopmadı. Arada fi-
ziki sınırlar olsa da gönül sınırlarımız hiç 
olmadı. AK Parti iktidarı ile beraber bu 
bağlar daha fazla güçlendi. Çünkü Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, Balkan-
ların her köşesinde ecdadımızın izlerini 
yeniden açığa çıkardı. TİKA, nerede bir 
ecdat yadigârı varsa onları restore etti. 
Yunus Emre Enstitüsü Balkanların her 
yanında Türkiye’nin vizyonunu güçlendi-
ren işler yaptı. Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Başkanlığının tüm dünyaya 
seslenen vizyonu ile Balkanlarda ürettiği 
projeler geniş kesimlere yöneldi. Öğrenci 
değişim programları çerçevesinde Türki-
ye’den Balkanlara üniversite öğrencileri 
eğitime giderken, oradan da birçok öğren-
ci Türkiye’ye geldi. Ülkemiz iş adamlarının 
katkılarıyla oralarda eğitim kurumları, 
hastaneler kuruldu. Bütün bunları bir ara-
da değerlendirdiğimizde Türkiye’nin ne-
den bu derece bir ilgiye mazhar olduğunu 

daha rahat anlıyoruz.

Türkiye, gittiği coğrafyalara emperyal 
heveslerle gitmiyor. Oraların halkını yok 
sayan bir tavırla gitmiyor. Sadece devlet 
yöneticileriyle diplomatik ilişkiler kurmu-
yor. Aynı zamanda o coğrafyaların halkıyla 
iletişim kuruyor. Sivil toplum örgütleriyle 
görüşüyor. Dünyanın başka yerlerindeki 
mazlumların koruyucusu olduğunu ortaya 
koyuyor. Liderimiz Sayın Erdoğan’ın tem-
sil ettiği bu vizyon, onun sadece Türkiye’de 
değil dünyanın her tarafında sevilmesini, 
ilgi görmesini sağlıyor. Türkiye, küresel 
adaletsizliklerin yaşandığı bir çağda vic-
danı, adaleti, hürriyeti temsil ettiği için 
dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında 
değer ifade ediyor.

AK Parti döneminde Çanakkale’de yaşa-
nan değişimi nasıl değerlendirirsiniz?
Şehirler genel olarak temel bir özellikle-
riyle öne çıkarlar. O özellikleri şehirden 
aldığınız zaman geriye pek bir şey kalmaz. 
Çanakkale ise bu bakımdan oldukça farklı 
bir şehir. Sanayiden tarıma, ormancılıktan 
hayvancılığa, kültürden turizme kadar her 
alanda öne çıkmış, her özelliğiyle marka 

olmuş bir kentten bahsediyoruz. AK Parti 
iktidarı döneminde Çanakkale adeta ken-
dini buldu. Kalkınan Türkiye’nin güçlenen 
önemli bir markası oldu.

Çanakkale denince akla gelen ilk şey, kuş-
kusuz Çanakkale Şehitliği oluyor. Hepimiz 
için bir gurur vesilesi olan, yüreğimizi tit-
reten Çanakkale Şehitliği ne yazık ki AK 
Parti dönemine kadar oldukça bakımsızdı. 
Şehitliği ziyaret eden vatandaşlarımız bu 
bakımsızlığa dikkat çekiyorlardı. AK Parti 
döneminde Çanakkale Şehitliğinin bulun-
duğu alanda büyük bir çalışma yapıldı. 
Şehitliğe giden yollar yeniden yapıldı. Mü-
zeler, tabyalar, siperler yeniden elden geçi-
rildi. Kapsamlı bir restorasyon çalışması 
yapıldı. Ayrıca 2014 yılında Çanakkale Sa-
vaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ku-
ruldu. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi 
açıldı. Şehitliğin manevi havasını yansıta-
bilmek adına birçok çalışma yapıldı. Şe-
hitlik, Çanakkale’nin kimliğinin en önemli 
asli unsurudur. Bu bakımdan Çanakkale 
Şehitliğini yaşatmak, gelecek kuşakların 
buraya ilgisini artırmak hepimizin ortak 
sorumluluğudur.

Kültür ve turizm alanında da Çanakkale, 
önemli bir merkez haline geldi. Özellikle 
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2018’in Troia Yılı ilan edilmesi Çanakka-
le’nin kültürel anlamda önemini gösterdi. 
Troia, büyük medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış olan tarihi kentlerden biri. Dünya 
edebiyatının başyapıtlarından biri olan 
Homeros’un İlyada’sı Troia’da geçer. Fatih 
Sultan Mehmet’in 1462’de burayı ziyaret 
ettiği, Gazi Mustafa Kemal’in 1913’te bu-
rada incelemelerde bulunduğu biliniyor. 
1998’de UNESCO tarafından Dünya Mi-
rası Daimi Listesine alındı. 2018 Troia 
Yılı vesilesiyle, Troia Türkiye’nin yurt dışı 
fuarlarında baş yeri kaplayacak. Troia’ya 
yönelen bu ilgi, bölgeyi sadece kültürel 
alanda değil, ekonomik alanda da kalkın-
dıracak. Ayrıca Assos da geçtiğimiz gün-
lerde UNESCO Dünya Mirası Geçici Lis-
tesine eklendi. Şu an, Assos’un da geçici 
listeden daimi listeye alınması yönünde 
etkin bir çalışmamız var.

Ayrıca hemşehrimiz olmasından gurur 
duyduğumuz milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un Bayramiç’teki evi restore edile-
rek geçtiğimiz günlerde Başbakanımızın 
yaptığı açılışla hizmete açıldı.

Ormancılık alanında da Çanakkale bü-
yük bir atak yaptı. AK Parti döneminde 
bu alanda 3 milyar TL yatırım yapıldı. 61 
milyon fidan dikildi. Oksijen cenneti olan 
Kazdağları, hem yerli turistlerin hem de 
yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri 
oldu. Bugün doğa turizmi denince Kaz-
dağları, akla gelen ilk yerlerden biri oluyor.

Doğaya dair bu çalışmalar Kazdağları ile 
sınırlı kalmadı. AK Parti’nin 15 yıllık ikti-
dar döneminde 14 baraj, 7 gölet inşa edil-
di. 32 derenin ıslahı tamamlandı. 400 bin 
dekar arazi sulamaya açıldı.

Bunun yanında sanayimizi ve çiftçimizi bir 
araya getirmeyi amaçlayan Çanakkale Ezi-
ne Gıda Tarım Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) çalışmalarına devam ediliyor. Gıda 
OSB’de dondurulmuş, paketlenmiş ürün-
ler piyasaya girecek. Böylece çiftçimiz 
aracısız bir şekilde pazara gireceği gibi, 
vatandaşımız da kaliteli ürüne ulaşabile-
cek. Gıda OSB’de yaklaşık 8 bin kişinin 
istihdamı hedefleniyor. Türkiye’de bir ilk 
olmayı hedefleyen Gıda OSB, Türkiye’ye 
örnek bir proje olacak.

Yapım çalışmalarına başlanan 1915 Ça-
nakkale Köprüsü de sadece Çanakkale’nin 
değil, Türkiye’nin sembolü olmaya aday bir 
köprü. 2023 metre orta açıklık ve yakla-
şık 4 bin metre boyuyla dünyanın en uzun 
asma köprüsü olmaya özelliğine sahip 
olacak. Köprü sadece ulaşımı kolaylaştır-
mayacak. Ayrıca Ege-Marmara bölgeleri 
ile Trakya-Avrupa arasında ticareti de can-
landıracak. Bu bölgelerde iş yapanlar için 
yeni ticaret alanları açılmış olacak.

Bu kadar farklı projenin aynı anda yürütül-
düğü başka bir şehrin olmaması da Çanak-
kale’nin farkını gösteriyor. Yollar, hastane-
ler yenileniyor, dereler ıslah ediliyor, tarım 
alanları genişletiliyor, sanayi tesisleri ku-
ruluyor. Çanakkale her alanda farklılığını 
ortaya koyuyor.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
En genel haliyle Türkiye’de siyaset iki ana 
gelenek çerçevesinde şekillenmiştir. Bun-
lardan CHP geleneği devamlılığını sağlar-
ken, karşı tarafta DP-AP-ANAP-Refah Par-

tisi-AK Parti geleneği olmuştur denebilir.

CHP, her zaman statükoyu temsil eder-
ken, karşısında yer alan siyasal akımlar 
ise, eksik de olsa fazla da olsa statükoya 
karşı milleti, merkeze karşı çevreyi tem-
sil etmişlerdir. Bu bakımdan AK Parti’nin 
ekonomik olarak alt ve alt-orta sınıflardan 
daha çok oy alması bundan kaynaklanıyor. 
AK Parti’nin oy aldığı kesimler, ekonomik 
gelişime açık, üreten kesimler oldu her za-
man. Bu da AK Parti siyasetinin değişime 
karşı duyarlı olmasını sağlıyor.

"AK Parti, 
Değişimin Gerektiğine 

İnanan Bir Parti"
AK Parti, değişimin gerektiğine inanan 
bir parti. Değişmediğiniz zaman siyaseti-
niz dogmatik hale gelir ve bir süre sonra 
silinip gidersiniz. Türkiye’deki diğer siyasi 
partiler eskiyi temsil ediyorlar. Değişen 
dünyanın farkında değiller. Zamanın ru-
hunu anlamaktan uzaklar. AK Parti ise za-
manın ruhunu anlayıp, milletimizin talep-
lerini okuduğu için girdiği her seçimden 
zaferle çıkıyor.

AK Parti olarak millete rağmen iş yapmı-
yoruz. Samimi davranıyoruz. Doğrularımı-
zı anlattığımız gibi, yanlışımız olduğunda 
da bunu milletimize anlatıyoruz. Öncümüz 
olan güçlü bir lider var. Bizler de güçlü bir 
teşkilat olarak liderimizin öncülüğünde 
milletimizle beraber yol yürüyoruz.

Bozmadığımız prensiplerimiz var. Kurucu 
felsefemizden sapmıyoruz. 2001’de baş-
lattığımız Erdemliler Hareketi yürüyüşü-
müzü sürdürüyoruz. Yalpalamıyoruz, net 
duruyoruz.

AK Parti’nin önündeki gündem madde-
lerinden biri de 2019 seçimleri. 2019 
seçimleri AK Parti için neden bu kadar 
önemli?
2019 seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sisteminin uygulanacağı ilk seçimler 
olacak. Mevcut parlamenter sistemde kimi 
durumlarda, %30’larla bile iktidara tek 
başınıza gelebiliyorsunuz. Nitekim ANAP 
1987’de %36 ile AK Parti 2002’de %34 
ile tek başına iktidara geldi. Yeni sistemde 
ise, bu oranlarla iktidar olabilmeniz müm-
kün değil. İktidar olabilmek için %50’den 
fazla oy almanız gerekiyor. Dolayısıyla top-
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lumun yarısından fazlasının sizin siyaseti-
nize onay vermesi gerekiyor.

AK Parti olarak şu ana kadar hiçbir seçim-
den %50 oy almadık. Bu bakımdan zorlu 
bir seçim dönemi bizi bekliyor. Seçimlere 
hazırlanırken teşkilatlarımızı en alt kade-
meden en üst kademeye kadar değiştiri-
yoruz. Birçok yerde bayrağı başka arka-
daşlarımız devralıyor. 2019 seçimlerini 
yeniden AK Parti’nin kazanması demek, 
Türkiye’nin şu ana kadarki kazanımlarını 
koruması ve daha ileriye taşıması anlamı-
na geliyor. Gerek hak ve özgürlükler bağla-
mında olsun, gerek demokratikleşme bağ-
lamında olsun 15 yılda büyük kazanımlar 
elde edildi. Bu kazanımların kalıcı olması 
adına 2019 seçimleri özel bir anlam taşı-
yor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi üzerine kafa yoran, bunu gelişti-
ren ve Parlamentoya getirip referanduma 
sunan bir parti olarak bunu en iyi uygula-
yacak partinin de AK Parti olacağına ina-
nıyorum.

"AK Parti’nin 
Hiçbir Partide Olmayan 

2023, 2053, 2071 Hedefleri 
Var"

AK Parti’nin hiçbir partide olmayan 2023, 
2053, 2071 hedefleri var. Bu hedefler doğ-
rultusunda çalışarak Türkiye’nin kalkın-
masını daimi kılmak öncelikli hedefimiz. 
2019 seçimleri de bu açıdan bir sıçrama 
tahtası işlevi görecek. AK Parti’nin kade-

ri milletin kaderi oldu. Ateş çemberinden 
geçtiğimiz bir dönemde, zorlu bir coğraf-
yada güçlü ve kalkınmış bir ülke olarak ka-
labilmek için güçlü bir liderin öncülüğün-
de güçlü bir siyaset kurumuyla, güçlü bir 
hükümetle, güçlü bir Meclis’le, güçlü bir 
teşkilatla var olabiliriz.

Siz AK Parti Gençlik Kollarında siyaset 
yapmış, uzun yıllar gençlik teşkilatında 
çalışmış bir isimsiniz. Kendi deneyimle-
rinizi de gözeterek söyleyecek olursa-
nız, sizce AK Parti, gençlik siyasetinde 
nasıl bir dönüşüm yarattı?

AK Parti’nin siyaset anlayışına dair deği-
şim üzerine söylediğim şey, AK Parti’nin 
gençlik siyaseti için de geçerli bir durum. 
Gençliğe ulaşmayan bir parti gelecek si-
yasetinde kendine bir yer bulamaz. Genç-
liği kazanamayan gelecekte söz sahibi 
olamaz. Gençliğin enerjisini, heyecanını 
siyasete yansıtamayanlar kaybetmeye 
mahkûmdurlar.

AK Parti dışında diğer partilere baktığı-
nızda gençlerin sadece vitrin malzemesi 
olarak kullanıldığını, gençlere tribünleri 
dolduracak kitleler olarak bakıldığını gö-
rürsünüz. Oysa AK Parti’de gençler her 
zaman ana aktördür. Belediye Meclisle-
rinden, İl Meclislerine, MYK’dan, İl Yöne-
timlerine, Meclis’ten MKYK’ya kadar her 
kademede gençler yer alıyor. Nitekim AK 

Parti döneminde seçilme yaşının önce 
25’e daha sonra da 18’e indirilmesi AK 
Parti’nin gençlere bakış açısını ortaya 
koyuyor. Bu şekilde 18-25 yaş arası her 
yaştan 1 milyon genç, seçilme hakkına 
kavuştu. AK Parti bu değişimi sadece se-
çimlerde değil kendi teşkilat mekanizma-
larında da hayata geçirdi. Gençler sadece 
yarının değil, bugünün de yöneticileridir. 
Gençler, gelecekleri üzerinde söz sahibi 
oldukları kadar, günümüz üzerinde de söz 
sahibi olmalıdırlar.

AK Parti gençliği ile beraber, “gençlerden 
bir şey olmaz, bunlara güvenilmez” klişe-
leri çöpe atıldı. 15 Temmuz gecesi sokak-
lara dökülen AK Gençlik, vatan sevgisinin 
ne demek olduğunu cümle âleme gösterdi. 
Bu heyecan, gençliğin bu üretici gücü, yeni 
Türkiye’nin inşasında motor güç olacaktır. 
AK Parti gençliğinin artık gazisi de var, şe-
hidi de var. Bundan dolayı böyle bir genç-
liğe sahip olduğumuz için hem gururluyuz 
hem de mutluyuz.

Dünyanın vicdanı artık Türkiye olmuştur. 
Türkiye’nin vicdanı AK Parti’dir. AK Par-
ti’nin vicdanını da Gençlik Kolları temsil 
etmektedir.

"Dünyanın Vicdanı 
Artık Türkiye Olmuştur"
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TÜRKİYE’NİN BALKANLARLA 
İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ

Balkanlar, gerek Türkiye’ye coğrafi ya-
kınlığı, gerekse tarihi, sosyal ve kültürel 
bağları sebebiyle Türkiye’nin özel ilgi gös-
terdiği bölgelerden biridir. Türkiye’nin dış 
politikadaki aktifliğini artırmasına bağlı 
olarak 2000’li yıllarda Balkanlar ile ara-
sındaki siyasi diyalog, ekonomik ilişkiler 
ve sosyal-kültürel bağlarda gözle görülür 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Karşılıklı res-
mi ziyaretler her düzeyde sıklaşmış, bölge 
ülkeleriyle vize muafiyeti ve serbest ticaret 
anlaşmaları da dahil olmak üzere hemen 
her alanda ikili anlaşmalar imzalanmış, 
Türkiye’den bölgeye giden yatırımlar ve 
karşılıklı ticaret önemli miktarda artmış, 
sosyal ve kültürel ilişkiler çeşitlendirilmiş-
tir. Türkiye, 2000’lerin sonlarında bölgede 

siyasi bakımdan da aktif rol oynamaya 
başlamış, ülkeler arasında işbirliği ve ara-
buluculuk konusunda önemli hamlelerde 
bulunmuştur. 

Arap Baharı’nın ardından Ortadoğu’da or-
taya çıkan güvenlik riskleri ve istikrarsızlık-
lar Türkiye’nin öncelikli olarak bu bölgeyle 
ilgilenmesine sebep olmuş, Balkanlarda 
aldığı siyasi inisiyatif de buna bağlı olarak 
yavaşlamıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye, 
Balkan ülkeleriyle siyasi ilişkilerde istik-
rarın korunmasını, ekonomik, sosyal ve 
kültürel ilişkilerde ise derinleşmenin de-
vamını ön plana almıştır. Mülteci krizi ve 
ekonomik yatırımlar gibi konularda Türki-
ye ve Balkan hükümetleri karşılıklı diyalog 
ve işbirliği adımları atmıştır. 

Türkiye’nin Balkanlar’daki ekonomik var-
lığının en önemli ayağını bölgedeki doğ-
rudan yatırımlar oluşturmaktadır. Türki-
ye’deki sanayi bölgelerine olan yakınlığı, 
Avrupa, Rusya ve Akdeniz pazarlarına ko-
lay ulaşılabilirliği ile altyapı, tarım, sanayi 
ve hizmet sektörü bakımından görece az 
gelişmiş durumda bulunması Balkanları 
Türk girişimcileri için uygun bir coğrafya 
hâline getirmektedir. 2000’li yıllardan bu 
yana Türkiye’nin Balkanlardaki yatırımla-
rında genel bir artış gözlemlenmektedir. 
2016 yılında Türkiye’den bölgenin 11 ül-
kesine toplam 200 milyon dolarlık yatırım 
girişi kaydedilmiştir. Bu miktar, sırasıyla 
2012, 2011 ve 2015 yıllarındaki yatırım 
girişinden sonra tarihte kaydedilmiş en 
yüksek miktardır.

Türkiye’nin bölgeyle yürüttüğü ticaret de 
devamlı sayılabilecek bir artış eğiliminde-

dir. Balkanlar ile Türkiye arasında 2002 
yılında 3,6 milyar Dolar civarında kayde-
dilen ticaret hacmi, 2016 yılında 4,5 kat 
artarak 16,2 milyar Dolar düzeyine ulaş-
mıştır. Bölgeyle yürütülen ticaretin hacmi, 
2014’te 20,8 milyar Dolarla en yüksek se-
viyeye gelmiş, daha sonra bir miktar düşüş 
kaydedilmiştir. Yine de Türkiye’nin bölgeye 
yönelik ihracatı yükselmeye devam etmiş, 
9,6 milyar Dolar ile en yüksek düzeye 
2016 yılında ulaşmıştır. 

Bölgenin sosyal ve ekonomik şartlarının 
iyileştirilmesi, barış ve istikrarın daha da 
sağlamlaşması anlamına geleceğinden 
hem Balkan ülkelerinin hem de Türki-
ye’nin güvenliği için önemlidir. Bölgede 
mevcut altyapı sorunlarını çözmek, kal-
kınmayı hızlandırmak ve insan yaşamına 
katkıda bulunmak için Türkiye 1990’ların 
başından bu yana Balkan ülkelerine sü-
rekli olarak kalkınma yardımları gönder-
mektedir. Bu yardımlar, 2000’lerin ortala-
rından itibaren önceki dönemlere nazaran 
büyük bir artış göstermiştir. OECD verile-
rine göre Türkiye 2015 yılında Batı Balkan 
ülkelerine 154,6 milyon dolarlık resmi 
kalkınma yardımında bulunmuştur. Bu 
miktar, Türkiye tarihinde bu ülkelere giden 
en yüksek meblağdır. Türkiye’nin bölgede-
ki en faal kamu kurumlarından biri olan 
TİKA, küçük girişimcilere başta tarım ve 
hayvancılık alanında olmak üzere çok sa-
yıda proje desteği vermekte, ayrıca sağlık, 
eğitim ve belediyecilik hizmetlerinin iyileş-
tirilmesi için maddi destek sunmaktadır.

Balkan ülkelerinin enerji güvenliğine ve 
karşılıklı bağımlılığına katkıda bulunacak 
olan enerji boru hattı projeleri, Türkiye’nin 

Dr. Mehmet Uğur EKİNCİ
SETA Dış Politika Araştırmacısı

BALKANLAR, GEREK TÜRKİYE’YE COĞRAFİ YAKINLIĞI, GEREKSE TARİHİ, SOSYAL VE 
KÜLTÜREL BAĞLARI SEBEBİYLE TÜRKİYE’NİN ÖZEL İLGİ GÖSTERDİĞİ BÖLGELERDEN 
BİRİDİR.
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bölgeye yönelik siyasal ve ekonomik viz-
yonunun önemli bir unsurudur. Hâlen in-
şası devam etmekte olan Trans-Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve 
Trans-Adriyatik Boru Hattı projesi (TAP) 
tamamlandığında Hazar doğalgazı Türki-
ye üzerinden Yunanistan, Arnavutluk ve 
İtalya’ya ulaştırılacak, ayrıca Balkanlarda 
inşa edilmesi planlanan bağlantı hatla-
rıyla diğer bölge ülkelerine de doğalgaz 
sevk edilebilecektir. 10 Ekim 2016’da im-
zalanan resmi anlaşmaya göre Rusya’dan 
Türkiye’nin Yunanistan sınırına kadar inşa 
edilecek olan Türk Akımı boru hattı da Bal-
kanlara yönelik enerji arzını artıracaktır.

Türkiye ve Balkanlar arasındaki karşı-
lıklı turizm hacmi özellikle birçok bölge 
ülkesiyle karşılıklı vize muafiyeti anlaş-
malarının imzalandığı 2000’li yıllardan 
beri oldukça düzenli bir artış göstermiştir. 
Türkiye’nin uyguladığı kültür diplomasi-
si ve Türk dizilerinin popülerleşmesi gibi 
faktörlerin de etkisiyle bölgede Türkiye’ye 
yönelik ilgi artmış ve Türkiye en popü-
ler turizm istikametlerinden biri haline 
gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve-
rilerine göre Balkan ülkelerinden Türki-
ye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı 
2004 yılında 2.403.429 iken 2016 yılında 
3.204.137 olarak ölçülmüştür.

Türkiye, eğitim alanında da Balkan ül-
kelerine destek olmaktadır. Uluslararası 
öğrenciler için sunulan Türkiye Bursla-
rı programının altında lisans düzeyinde 
ve sadece bölgeye mahsus bir Balkanlar 
Burs Programı bulunmaktadır. Bu prog-
ramla desteklenen öğrencilerin yanında 
yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilen 
burslar sayesinde yüzlerce Balkanlı öğren-
ci Türkiye’de yükseköğrenim imkânı ka-
zanmıştır. Bosna-Hersek ve Makedonya’da 
Türkiye’nin sponsorluğunda iki üniversite 
faaliyet göstermekte olup bu üniversite-
ler sözkonusu ülkelerin önde gelen yük-
seköğretim kuruluşları hâline gelmiştir. 
Türklerin yaşadığı yerlerde Türkçe ders 
kitabı ve öğretmen temini yine Türkiye’nin 

katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. 2016 
yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı, farklı 
düzeylerde eğitim-öğretim faaliyetleri için 
Balkanlarda çalışmalar yapmak için hare-
kete geçmiştir. Bulgaristan, Yunanistan ve 
Slovenya dışındaki bölge ülkelerinde faali-
yet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, Türk-
çe’nin ve Türk kültürünün öğretilmesi için 
çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin öğret-
men desteğiyle Bosna-Hersek’in üç kan-
tonunda Türkçe ilk ve ortaokul düzeyinde 
seçmeli dil dersi olarak öğretilmektedir. 

Türkiye, Balkanlarda din alanında yoğun 
faaliyet göstermektedir. Bölge ülkelerinde-
ki resmi dini teşkilatlarla sıkı ilişkileri de-
vam ettiren Türkiye, bu teşkilatlara eğitim 
ve din hizmetleri konularında finansman 
ve personel desteğinde bulunmaktadır. 
Türkiye’den bu ülkelerde dini eğitim veren 
çok sayıda okula yardım ve destek sağ-
lanmakta, birçok din adamı da Türkiye’de 
öğrenim görmektedir. Ayrıca Türkiye mer-
kezli birçok dernek, bölgede dini faaliyet-
ler yürütmektedir.

Türkiye’nin bölgeyle ilişki potansiyeli
Balkanlarda 2000’lerin başından beri de-
vam eden göreceli istikrar ortamının ta-
mamen kalıcı hâle geldiğini iddia etmek 
zordur. Çözülememiş siyasi, ekonomik ve 
toplumsal sorunlardan kaynaklı kırılgan-
lığın devam etmesi, gerginliklerden besle-
nen bölge aktörlerinin olduğu kadar bölge 
üzerinden vekâlet kavgaları yürütebilecek 
uluslararası güçlerin kışkırtmalarına açık 
bir ortam meydana getirmektedir. Bölgede 
kalıcı bir barış ve işbirliği ortamının kurul-
ması Türkiye’yi yakından ilgilendirmekte-
dir. Zira bölgedeki her toplumla arasında 
var olan tarihi, kültürel bağlar ve ortak 
ekonomik çıkarlar sayesinde Türkiye, Bal-
kanlarda istikrar ve barıştan en çok istifa-
de edebilecek ülkelerden biridir. 

Türkiye, Balkan ülke ve toplumlarının ta-
mamıyla çeşitli zeminlerde yakın ilişki 

kurabilecek potansiyelde bir aktördür. 
Bölgede etkin durumdaki diğer ana ulus-
lararası aktörlerin ise bölgede Türkiye 
kadar çok yönlü ilişki geliştirme zemini 
yoktur. 2000’li yıllarda AB bölgeye değer-
ler ve kurumsallık üzerinden kapsayıcı 
bir yaklaşım geliştirebilmişse de Balkan-
larda özellikle muhafazakar Ortodoks ve 
Müslümanlar arasında Avrupa şüpheci-
liği yaygındır. Rusya’nın bölge üzerinde-
ki nüfuzu ise güçlü ve devamlı olmakla 
beraber Slav-Ortodoks gruplar ve çeşitli 
çıkar odaklarıyla sınırlıdır. Soğuk Savaş’ın 
ardından Arnavut coğrafyası ve Romanya 
ile yakın bir stratejik ilişki geliştirmiş olan 
ABD, 2000’lerin başından itibaren Bal-
kanlara eskisi kadar ilgi göstermemekte-
dir. Çin, Körfez ülkeleri, Azerbaycan gibi 
Balkanlara ilgi gösteren yeni ekonomik 
aktörler ile İsviçre, Norveç gibi bölgedeki 
çeşitli projelere kaynak sağlayan ülkelerin 
siyaset üzerinde kayda değer bir etkisi bu-
lunmamaktadır. 

Balkanlarda yaşayan Türklerle dil, din ve 
kültür, Müslümanlarla din ve kültür, gay-
rimüslim topluluklarla da kültür bakımın-
dan halihazırda mevcut bulunan ortaklık-
lar, Türkiye’ye bölgede geniş yelpazede bir 
ilişki zemini sunmaktadır. Ayrıca yukarıda 
bahsedilen ortak ekonomik çıkarlar ve 
güvenlik kaygıları, Türkiye ile Balkanlar 
arasında işbirliğini her taraf için rasyonel 
ve kazançlı kılmaktadır. Bu geniş ilişki ze-
mini sayesinde Türkiye, barış ve istikrar 
sürdüğü müddetçe Balkanların tamamın-
da aktif bir bölgesel aktör olabilir. Bölgede 
barış ve istikrarın zedelenmesi hâlinde ise, 
özellikle Türk veya Müslüman aktörlerin 
ihtilafın tarafı olması durumunda Türkiye 
de ister istemez taraf olmak zorunda ka-
lacak, bu durum ise Türkiye’nin çok yönlü 
ilişki potansiyelini kullanamaması demek 
olacaktır. Balkanlarda Türkiye’nin bir ta-
rafta yer alacağı bir kutuplaşma, bölgesel 
ve uluslararası aktörlerle uzun ve çözül-
mesi zor anlaşmazlıklar meydana getir-
mekle kalmayacak, ayrıca göç ve terörizm 
gibi yeni güvenlik riskleri doğuracaktır. 
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"KÜRESEL ADALETSİZLİK, 
AZALMAK YERİNE DAHA DA ARTTI"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen,  D-8 Ekonomik İşbirliği 
Örgütü 9. Zirvesi'nin açılışında yaptığı ko-
nuşmada, misafirleri "İstanbul'a hoşgel-
diniz" diyerek selamladı.

Üç kıtada temsil edilen D-8 Teşkilatı'nın 7 
saygın üyesini, kıtaları, kültürleri, gönülle-
ri birleştiren yedi tepeli İstanbul'da misafir 
etmekten bahtiyarlık duyduğunu dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1997 yılı-
nın kasvetli atmosferinde D-8'in kuru-
luşuna liderlik eden merhum Başbakan 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle 

tazimle yadediyor, Rabbim mekanını 
cennet eylesin diyorum" diye konuştu.

Geride kalan 20 yılda D-8'e hizmet eden, 
büyümesi, güçlenmesi için gayret göste-
renlere de teşekkür eden Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, "Küresel ve bölgesel geliş-
meler bağlamında, oldukça sancılı bir 
dönemde icra ettiğimiz toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
İnşallah bugün hep birlikte gündemi-
mizdeki başlıkları ele alacak,  geçmişin 
muhasebesi yanında, geleceğin yol ha-
ritasını da birlikte çıkaracağız. Niyeti-
miz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır 

olacaktır. Allah'tan yolumuzu, bahtımızı 
açık etmesini, gayretlerimizi hayra teb-
dil etmesini niyaz ediyorum" ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce D-8 
Teşkilatı'nın hangi temeller üzerine inşa 
edildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

"Bu ilkeler aynı zamanda D-8'in bay-
rağında yer alan altı yıldızda da temsil 
ediliyor. Örgütü kurarken savaş yerine 
barış, çatışma yerine diyalog, çifte stan-
dart yerine adalet ve kalkınma olsun 

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP  ERDOĞAN, LÜTFİ KIRDAR KÜLTÜR VE KONGRE 
MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN,  D-8 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 9. ZİRVESİ'NİN AÇILIŞINDA 
YAPTIĞI KONUŞMADA, MİSAFİRLERİ "İSTANBUL'A HOŞGELDİNİZ" DİYEREK SELAMLADI.
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demiştik. Üstünlük kavramının yerine 
eşitliğin, sömürünün yerine paylaşımın, 
baskı ve tahakkümün yerine insan hak-
larının, özgürlüğün ve demokrasinin 
hakim olmasını tahayyül etmiştik. Geri-
de bıraktığımız 20 yıl zarfında dünyada 
yaşanan gelişmeler, o zamanki endişele-
rimizin ne kadar haklı olduğunu bugün 
bize gösteriyor."

Son yıllarda savaşların, terör eylemleri-
nin, ekonomik kriz ve doğal felaketlerin ne 
denli büyük yaralar açtığına hep beraber 
şahit olduklarına değinen Cumhurbaş-

kanı  Erdoğan,  Afganistan'dan Irak'a, Lib-
ya'dan Suriye'ye, Arakan'dan Endonezya 
ve Nijerya'ya kadar yaşanan ıstıraba bizzat 
şahitlik ettiklerini vurguladı.

İkinci Dünya Savaşı akabinde kurulan, 
soğuk savaş sonrasında da tahkim edilen 
mevcut küresel sistemin, çıkarları garanti 
altına alınmış bir avuç mutlu azınlık dışın-
da hiç kimseyi tatmin etmediğinin altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu:

"Neredeyse her on yılda bir tekrarlanan 

ekonomik krizlerle bugünlere geldik. 
Bu kadar üretimin, bu kadar zenginli-
ğin olduğu bir dünyada hala Afrika'da-
ki kardeşlerimiz en temel ihtiyaçlarını 
dahi karşılayamıyor. Küresel adaletsiz-
lik, azalmak yerine daha da arttı. Te-
rör tehdidinin sınır, mesafe tanımadan 
yaygınlaştığı, buna rağmen 'iyi terörist, 
kötü terörist' ayrımına gidildiği sıkıntı-
lı bir dönemden geçiyoruz. Bunun ya-
nında birileri kasıtlı bir şekilde İslam 
ile terörizmi, Müslümanlarla teröristi 
özdeşleştirmeye çalışıyor. Boko Haram 
gibi, DEAŞ, FETÖ, Eş-Şebab gibi katil 

sürülerinin işlediği cinayetleri İslam 
düşmanlıklarına malzeme yapıyorlar."

"Üç Kıtaya Hakim 

Durumdayız"

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip  Erdoğan, 
göç ve mülteci meselesi üzerinden rengi, 
dili, dini, etnik kimliği farklı olan herkesin 
ötekileştirildiğini belirterek, bu kişilerin 
saldırıların ve ayrımcı politikaların hedefi 
haline geldiğinin altını çizdi.

Akdeniz'i "büyük bir mülteci kabristanı-
na" döndüren, çaresizliğe, açlık ve yoksul-
luğa "dur" demek yerine, düzensiz göçle 
mücadele için botların batırılmasından, 
insanların ölüme terk edilmesinden bah-
sedildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları söyledi:

"Kardeşlerim, bu tablonun bize verdiği 
ders şudur: D-8'in ilkelerine ve savun-
duğu değerlere olan ihtiyaç, bırakın 
azalmayı daha da artmıştır. Zira D-8, 
salt çıkarlar etrafında buluşan bir ül-
keler topluluğu değil, bunun çok daha 

ötesinde, adil, huzurlu ve istikrarlı bir 
dünya talebinin mücessem  halidir. Biz-
ler D-8 üyeleri olarak, dünyada pek az 
ülkeye nasip olan coğrafi ayrıcalıklara 
sahibiz. Üç kıtaya hakim durumdayız. 
Zengin doğal kaynaklarımız, hepsinden 
önemlisi dünyanın yaklaşık yedide biri-
ni teşkil eden genç ve dinamik bir nüfu-
sumuz var. D-8'i kurduğumuzda bin 820 
dolar olan kişi başına düşen milli gelir 
ortalamamız, hamdolsun bugün 4 bin 
500 doları aştı. Tabii ki yeterli değil. Bu-
nun çok daha ilerilere gitmesi gerekir."
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BAKÜ-TİFLİS-KARS 
DEMİRYOLU HATTI
CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BAKÜ'DEN YAKLAŞIK 90 KİLOMETRE 
MESAFEDEKİ ALAT LİMANI'NDA DÜZENLENEN "BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU 
HATTI"NIN AÇILIŞ TÖRENİNE İŞTİRAK ETTİ.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Bakü'den yaklaşık 90 kilometre me-
safedeki Alat Limanı'nda düzenlenen "Ba-
kü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı"nın açılış 
törenine iştirak etti.

Törene,  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  ve eşi 
Emine  Erdoğan'ın yanı sıra  Azerbay-
can  Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev ve eşi 
Mihriban Aliyeva, Kazakistan Başbakanı 
Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbaka-
nı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı 
Giorgi Kvirikaşvili de katıldı.

Burada bir konuşma yapan  Cumhurbaş-
kanı  Erdoğan, sözlerine "Öncelikle aziz 
dostum Aliyev ile bu önemli etkinliğe ev 
sahipliği yapan Azerbaycan makamla-
rına misafirperverlikleri için teşekkür 
ediyorum. Kazakistan, Gürcistan ve Öz-

bekistan başbakanlarına da bugün bu 
heyecanımıza ortak oldukları için özel-
likle teşekkür ediyorum" diyerek başladı.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı 
nedeniyle bu törende bulunmaktan bü-
yük bir memnuniyet duyduğunu vurgula-
yan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bugün 
içinde bulunduğumuz dönemin ötesin-
de istikbalimiz bakımından çok önemli 
bir adım atıyoruz. Bu törenle de Asya'yı, 
Avrupa'yı ve Afrika'yı birbirine bağlama 
hedefiyle başlatılan yeni İpek Yolu girişi-
minin halkalarından birini hizmete alı-
yoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun 
ilk seferinin gerçekleşmesiyle orta kori-
dor projesinin en önemli ayağı tamam-
lanmış oluyor. Böylece Londra'dan Çin'e 
kesintisiz demiryolu bağlantısı kuruldu-
ğunu da ilan ediyoruz. Kararlılığımızın 

ve vizyonumuzun eseri olan bu proje 
hepimizin ortak başarısıdır" ifadesini 
kullandı.
  
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Azerbaycanlı-
ların "Zehmetle yeyilen acı soğan, min-
netle yeyilen baldan şirindir" sözünü 
hatırlatarak, "İşte bu proje zahmetle, 
özveriyle, alın teriyle hayata geçirildiği 
için gerçekten çok kıymetlidir. Ülkem 
ve milletim adına projenin tüm bölge-
miz için tüm halklarımız için hayırlara 
vesile olmasını Allah'tan temenni ediyo-
rum" dedi.  
 

"Projenin Tamamlayıcısı 
Birçok Hizmeti Halka 

Sunduk"
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Salonda bulunan liderlere, dünyanın kalbi 
olan son derece stratejik bir coğrafyada 
bulunduklarını belirten  Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, bölgenin ulaşımdan ticarete, 
turizmden enerjiye muazzam bir potansi-
yele sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Türkiye olarak 
özellikle son 15 yıldır yapılan yatırımlarla 
bu potansiyeli hayata geçirmenin müca-
delesini verdiklerinin altını çizerek, şöyle 
devam etti:

"Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars demir-

yolu projesinin tamamlayıcısı niteliğin-
de birçok hizmeti halka sunduk.  Mar-
maray hızlı tren hatlarının inşası, 
mevcut tren hatlarının yenilenmesi, İs-
tanbul'a inşa ettiğimiz ve üzerinde raylı 
sistem geçişi de yer alan üçüncü köprü 
bunlardan bazılarıdır.  Gerçekleştirdiği-
miz bu yatırımlar Bakü-Tiflis-Kars de-
miryolu projesinin etkinlik ve cazibesini 
daha da arttırır. 

Azerbaycan'ın Alat limanıyla da sadece 
3 ülkeyi değil tüm Orta Asya Cumhu-
riyetlerini, Batı ulaştırma güzergahla-
rına bağlamış oluyoruz. Aynı şekilde 
Türkmenistan'ı  Türkmenbaşı Limanı 
üzerinden, Kazakistan'ı da Aktau Lima-
nı üzerinden Avrupa'ya bağlıyoruz. Ba-

kü-Tiflis-Kars demiryolu projesi 1 mil-
yon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma 
kapasitesine sahip olacaktır."

Hattın kapasitesinin 2034'te 3 milyon yol-
cu ve 17 milyon ton yüke ulaşacağını bildi-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yük 
taşımacılığında maliyetleri ciddi manada 
düşüreceğine işaret etti.

"24 Milyon Ton İlave Yük 
Taşınmış Olacak"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan  projenin, tarihi 
İpek Yolu üzerinde zaman ve mesafe ola-
rak nakliyatçılar için en avantajlı imkanla-
rı sunacağını kaydetti. 

Hızlı tren hatlarının  tamamının devreye 
girmesinin ardından Çin'den gelen yükün 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi saye-
sinde orta koridor üzerinden 12-15 gün 
arasında Avrupa Birliği ülkelerine ulaşa-
cağını ifade eden Erdoğan, "Şu anda Çin 
üzerinden Avrupa'ya giden yük miktarı 
240 milyon tonun üzerindedir. Ülkeleri-
mizden geçen orta koridordan bu yükün 
yüzde 10'unun taşınması halinde bile 
24 milyon ton ilave yük taşınmış olacak-
tır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette böyle bir 

hattın bölgeye getirisinin sadece ekono-
mik olmayacağına dikkati çekerek, şunları 
kaydetti:

"Proje siyasi olarak, barış, güvenlik ve 
istikrar,  sosyal olarak refah getirecek, 
yük ve insan hareketliliği yanında bilgi 
hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri 
gelişimine de katkı sağlayacaktır.  Böl-
genin kadim devletleri olarak bizler da-
yanışma ve iş birliği içinde hareket etti-
ğimiz sürece çok daha büyük projelere 
imza atabiliriz. Bugüne kadar hayata 
geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tif-

lis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TA-
BAP gibi projeler bundan sonra da ya-
pacaklarımızın birer teminatıdır." 

Konuşmalar sonrasında Bakü-Tiflis-Kars 
projesine ilişkin tanıtım filmi izlendi.

Liderler, raylara temsili çivi çakıp makas 
değiştirirken  Kazakistan'dan getirilen ta-
hılların taşıyan  trenle 12 dakika mesafe-
deki Alat İstasyonu'na yolculuk yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafın-
dan resmi törenle karşılandı. Karşılama 
töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev, baş 
başa görüştü.
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'HATTI MÜDAFAA YOK, 
SATHI MÜDAFAA VAR, 
O SATIH BÜTÜN VATAN TOPRAĞIDIR'

İZMİR ZİYARETİ KAPSAMINDA ÇİĞLİ 2. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA 
İNCELEMELERDE BULUNAN BAŞBAKANIMIZ BİNALİ YILDIRIM'IN ASKERLERE 

HİTABEN BİR KONUŞMA YAPTI.
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İzmir ziyareti kapsamında Çiğli 2. Ana Jet 
Üs Komutanlığında incelemelerde bulu-
nan Başbakanımız Binali Yıldırım'ın asker-
lere hitaben bir konuşma yaptı.

Başbakan  Yıldırım, askerlerin vatan sa-
vunmasında vazgeçilmez değerler olduğu-
nu belirterek, askerlere özellikle son dö-
nemde icra ettikleri terörle mücadelenin 
yanı sıra caydırıcı ve önleyici çalışmalar 
nedeniyle tebriklerini iletti.

Fırat Kalkanı Harekatı
Askerlerin Fırat Kalkanı Harekatı ile koa-
lisyon güçleriyle icra edilen kara hareka-
tında gösterdiği başarının takdire şayan 
olduğunu vurgulayan  Başbakan  Yıldırım, 
"Sadece Fırat Kalkanı Harekatı kapsa-
mında toplam bin 428 sorti gerçekleş-
tirilerek 2 bin 311 hedef imha edilmiş, 
DEAŞ terör örgütüne karşı yürüttüğü-
müz mücadelede büyük bir zafer kaza-
nılmıştır. Ülkemizin sınır güvenliğini 
hakkıyla sağlamak için en tehlikeli gö-
revlerden kaçınmayarak bir kahraman-
lık örneği gösterdiniz. Bu zor süreçlerde 
yüce milletimizin duası ve desteği hep 
sizlerle beraber oldu. Milletimiz size 
güveniyor, sizler de bu zor zamanlarda 
üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla 
yerine getiriyorsunuz. Yine Suriye hu-
dudumuzun üzerinde 2016-2017 uçuş 
eğitim yılında 965 saat boyunca 393 sor-
ti gerçekleştirerek önemli bir görev ifa 
ettiniz. Bunun yanı sıra Ege, Karadeniz 
ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz faa-
liyetlerde de milletimizin, devletimizin, 
ordumuzun gücüne güç kattınız" diye 
konuştu. 

"Siz O Gece Bu Güzel 
Ülkeyi Korudunuz" 

Başbakan Yıldırım, 15 ay önce 15 Temmuz 
gecesi Silahlı Kuvvetlerin içine sızmış bir 
grup hainin Türkiye'yi işgal etmeye kalkış-
tığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdür-
dü: 

"Bu terör örgütüne yönelik operasyon-
larımız her an devam ediyor. Biz mem-
leketimizi tam anlamıyla biliyoruz ve 
inanıyoruz ki bu darbe girişiminin 
içinde yer alan caniler ne şanlı Silahlı 
Kuvvetlerimizle ne de askerlik mesle-
ğiyle yakından uzaktan alakası yoktur. 
Bunlar asker kıyafeti içerisinde terör 
örgütünün elemanlarıdır. Kırk yıldır 
ördükleri ihanet hırkalarını sırtlarına 
geçirmiş ve o gece ülkemizi karanlığa 
boğmak istemişlerdir. Şimdi bu örgüte 
yönelik adli süreçler işliyor. Bu vesile 
ile vatan şehitlerinin ve 15 Temmuz 
şehitlerimizi rahmetle yad ederken, 
gazilerimize hayırlı uzun ömürler di-
liyorum. Ayrıca bu hain kalkışma sı-
rasında milletin emanetini demokrasi 
ve milli iradeyi kahramanca savunan 
Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit per-
sonellerine teşekkür ediyorum. O gece 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği 
gibi 'hattı müdafaa yok, sathı müdafaa 
var, o satıh bütün vatan toprağıdır.' İşte 
siz o gece bu güzel ülkeyi korudunuz, 
bayrağı indirtmediniz, ezanları din-
dirtmediniz. Bu darbe girişiminin ar-
dından şimdi ordumuzu da bu FETÖ 
mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar 
dahilinde gerekli düzenlenmeleri yapı-
yoruz." 

Terörle Mücadelede İHA ve SİHA'ların 
Rolü 
Hava Kuvvetleri'nin daha etkin, daha güç-
lü çalışması için filo konuşlandırmalarının 
yeniden yapılandırıldığını anlatan  Başba-
kan  Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle 
devam etti: 

"Bu filolarımızı çok rollü olarak tefrik 
ettik. Mevcut sanayi sistemimizi güç-
lendirmek adına uzun ve orta menzilli 
hava ve füze sistemlerini değerlendiri-
yoruz. Yerli ve milli üretimimizin olan 
İHA'larla, SİHA'larla Türkiye'yi, sınırla-
rımızı keşif ve gözetleme faaliyetleriyle 
eksiksiz takip ediyoruz. Ayrıca SİHA'lar 
terörle mücadelede çok üstün bir görev 
yapıyor. Tabii ki her alanda olduğu hava 
kuvvetlerimizde de en önemli unsur 
insandır. Daha donanımlı pilot, subay, 
astsubay yetiştirmek için gerekli düzen-
lemeleri yapıyoruz."

Başbakan  Yıldırım, hava kuvvetlerinin 
kendileri için gurur vesilesi olduğunu be-
lirterek, "Uluslararası Anadolu Kartalı 
eğitimleri kapsamında 15 senede 14 
yabancı ülke kuvvetlerinden muharebe 
eğitimi aldık. Bu eğitimlerde 33 bin-
den fazla personel görev yaptı. Bununla 
birlikte Anadolu Anka’sı tatbikatı kap-
samında 2002'den bu yana 7 ülkenin 
katılımıyla 14 adet arama kurtarma tat-
bikatı başarıyla gerçekleştirildi. Almış 
olduğunuz eğitimlerde gerçekleştirdiği-
niz bütün faaliyetlerde sizlere başarılar 
diliyorum" ifadesini kullandı.
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TÜRKİYE MİLLİ AMPUTE FUTBOL 
TAKIMIMIZ AVRUPA 
ŞAMPİYONU

TÜRKİYE MİLLİ AMPUTE FUTBOL TAKIMIMIZ AVRUPA AMPUTE FUTBOL FEDERASYONU 
(EAFF) AVRUPA ŞAMPİYONASI’NIN FİNAL MAÇINDA İNGİLTERE’Yİ 2-1 YENEREK ŞAMPİYON 

OLDU.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
şampiyonanın Vodafone Park’ta oynanan 
final maçının ardından Türkiye’nin Avrupa 
şampiyonluğu, sosyal medyada en çok ko-
nuşulan konu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ku-
lüpler Birliği Vakfı, Türkiye Basketbol 

Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trab-
zonspor, Barcelona ile birçok kulüp ve 
sporcu kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Fut-
bol Milli Takımı’nın gazi kaptanı Osman 

Çakmak ile telefonla görüştü.

Son dakikada gelen  beraberlik golü-
nün ardından uzatmalarda atılan galibiyet 
golüyle sevinç yaşadıklarını söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bütün futbolcuları ve 
ailelerini tebrik etti.
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"BU CAN, BU TENDE OLDUĞU MÜDDETÇE 
YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan,  Yahya Kemal 
Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 
2023 Gençlik Şurası'nda yaptığı konuşma-
da, merhum Arif Nihat Asya'nın 

"Sen de geçebilirsin yardan, anadan, 
serden

Senin de destanını okuyalım ezberden

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden

Elde sensin, dilde sen

Gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u 
fethettiği yaştasın" 

diye tarif ettiği, Fatih'in İstanbul'u fethetti-
ği ruha ve onunla aynı ideallere sahip olan 
gençleri selamladığını söyledi.

Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bek-
taşların, Şahin Beylerin, Sütçü İmamların, 
Hasan Tahsinlerin, Yörük Ali Efelerin, Dil-
şat Sultanların, Nene Hatunların, Gevher 
Nesibelerin, Malhun Hatunların, her biri 
ceserat abidesi olan nice kahramanların 
torunları olan gençleri selamladığını be-
lirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anne-

sinin, Çanakkale Savaşı'na 'en sevdiğim 
evladım olarak seni vatan ve millet yoluna, 
Allah yolunda kurban olarak seçtiğim için 
başını kınaladım' diyerek Sorgunlu Kı-
nalı Hasanların yaştaşı ve yoldaşı olan 
gençlerimizi selamlıyorum. Şairin '

Dudağında tekbir, elinde bayrak

Namusun şiarı yiğitler gördüm

Bağrına gül gibi bastığı şu toprak

Ölümü öldüren şehitler gördüm", 

diye bu şekilde tarif ettiği 15 Temmuz 
direnişinin kahramanları olan genç-
lerimizi selamlıyorum. 'Dünya beşten 
büyük'tür ifadesiyle, bayraklaştığımız 
küresel adaletsizliğe, haksızlığa, zulme, 
sefalete karşı baş kaldıran gençlerimizi 
selamlıyorum" diye konuştu.

Gençlere, Yunus Emre'nin 

"Biz kimseye kin tutmayız

Ağyar dahi dosttur bize

Düşmanımız kindir bizim

Kamu alem birdir bize" 

mısralarıyla seslenen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül zenginliğine sahip gençlerimizi 
selamlıyorum. Tıpkı bir asır önce oldu-
ğu gibi bir kez daha yedi düvelin ve on-
ların beslediği terör örgütlerinin üzeri-
ne geldiği bir dönemde, 'tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek, is-
tiklaline ve istikbaline sahip çıkan genç-
lerimizi selamlıyorum. Niye tek millet? 
Çünkü 80 milyon, Millet-i İbrahim. Tür-
küyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, 
Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Romanıyla, 
Millet-i İbrahim, tek millet. İki; tek bay-
rak. İşte bayrağımız burada. Rengini 
nereden alıyor? Şehidimizin kanından. 
Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, 
her şehidimiz bir yıldızdır. 'Bayrakları 
bayrak yapan, üstündeki kandır/Toprak 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır' di-
yerek 780 bin kilometrekareyle tek va-
tan. Bu vatan topraklarımızı, kimsenin 
bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. 
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Bölmeye çalışanların üzerine, hep be-
raber bizler de Gabar'da, Tendürek'te, 
Cudi'de, Besttler Deresi'nde, Kandil'de 
F-16 olur, oraya doğru gideriz."

"Sizlerin Tek İsteği 
Önünüzün Açılması"

Göreve geldiklerinde seçilme yaşının 30 
olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, "Seçme ve seçilme yaşını 18'e 
indiren kim oldu? Hamdolsun biz olduk. 
Niye? Biz gençliğimize inandık da onun 
için. Şimdi devam eden kongrelerimiz-
de, yeni görev alan arkadaşlarımızın 
önemli bir kısmının gençlik kollarımız-
dan yetişme olduğunu memnuniyetle 
görüyorum. Aynı durum yarın belediye 
başkanlığı seçiminde, milletvekili seçi-
minde de olacaktır. Hiç şüphesiz günü 
geldiğinde daha yüksek irtifa. İnşallah 
dinamik gençler daha yüksek irtifada 
bakacaksınız ki cumhurbaşkanlığı ma-
kamında da sizlerden birisi olacak. Çok 
iyi biliyorum ki sizler kendinize bir ta-
kım haklar lütfedilmesini beklemiyor-
sunuz. Sizlerin tek isteği önünüzün açıl-

ması, fırsat kapısının aralanması. Biz 
de sizlere diyoruz ki işte 2023 hedefle-
rimiz, işte 2053 ve 2071 vizyonlarımız. 
Hepsi de sizin içindir" diye konuştu.

Bu fırsatların çok iyi değerlendirilmesini 
ve milletine, ülkesine hizmet için hangi 
yoldan gidilirse gidilsin, Şeyh Edebali'nin 
devletin başına geçen Osman Gazi'ye na-
sihatinin akıldan çıkarılmaması gerektiği-
ni dile getiren Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
şunları kaydetti:

"Gençler, şöyle bir sessizlik. Çünkü 
farklı bir yerden nasihat geliyor, bunu 
dinleyelim. Bu çok önemli. Şeyh Edeba-
li'den ses var; 'Ey oğul, sabretmesini bil. 
Vaktinden önce çiçek açmaz. İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın. İşin ağır, işin çetin, Allah 
yardımcın olsun. Güçlüsün, kuvvetlisin, 
akıllısın, kelamlısın ama bunları nerede, 
nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüz-
garında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin 
bir olup aklını yener, daima sabırlı ve se-
batlı iradene sahip olasın. Ey Oğul, ananı, 
atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. 
İnancını kaybedersen yeşilken çöllere dö-
nersin. Unutma ki yüksekte yer tutanlar 

aşağıdakiler kadar emniyette değildir. 
Haklıysan mücadeleden korkma.' Evet, 
mücadeleden korkmayın, hele hele ken-
dinizi asla küçümsemeyin. Ve gençler, 
bilesiniz ki bir mıh, bir nalı kurtarır, bir 
nal bir atı, bir at bir komutanı kurtarır. 
Bir komutan bir orduyu, bir ordu bir 
milleti kurtarır. Sizlerin bir mıh olarak 
gördüğü adımın, milletimizin hayatında 
nasıl bir etkiye yol açacağı ancak ilerde 
bilinebilir. Doğru bildiğiniz, haklı oldu-
ğuna inandığınız, birikiminize ve enerji-
nize güvendiğiniz her konuda verdiğiniz 
mücadelede, unutmayın yardımcınız, 
yardımcımız Allah'tır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak böyle 
bir hazırlık ve altyapıya sahip olunmadan 
ortaya çıkıldığında hüsrana uğramanın 
da kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, 
"Ben sizlere güveniyorum, yüreğinizde-
ki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın, da-
marlarınızda akan o deli kanın hakkını 
vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğu-
nuzda bugüne kadar hep sizlerle birlik-
te oldum. Ömrüm yettiğince, bu can, bu 
tende olduğu müddetçe yanınızda olma-
ya da devam edeceğim" diye konuştu.
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BİR MİLLET HİKAYESİ VE 
BENİM DE HİKAYEM: 

AK PARTİ
Gençler olarak biz Türkiye’nin siyasi 
tarihini son 20 yıl hariç kitaplardan 
okuduk, belgesellerden izledik, bü-
yüklerimiz anlattı. Eski Türkiye’nin 
nasıl olduğu sorusunun cevabını 
hep bir kaynağa başvurarak öğren-
dik. Okuduklarımızı, işittiklerimizi 
referans aldık. Büyüklerimizin eski 
Türkiye ile yeni Türkiye’yi kıyaslar-
ken yaptıkları tespitlerin arkasın-
daki kendinden eminliğe sahip de-
ğiliz çünkü yaşamadık o zamanları. 
Ancak şunu biliyoruz: yeni Türkiye 
öyle bir Türkiye ki değişimiyle, yarı-
na olan inancımızı arttıran heyeca-
nıyla milletimizin tarih sahnesinde 
güçlü sesini bizlere müjdeliyor.

Yazımın başında eski Türkiye ve 
yeni Türkiye kavramlarını kullan-
dım. Peki nedir bu ayrımı yapma-
mıza neden olan? Bu iki iddialı 
söylemi birbirinden ayıran tarihsel 
gelişme nedir? 

Tarih 14 Ağustos 2001. Yer Anka-
ra Bilkent Otel. Bir yiğit kürsüde. 
Genç bir yiğit ama. Bir derdi var 
belli. Konuşmasına devam ettikçe 

Arzu Ünal
Üsküdar Üniversitesi 

Klinik Psikoloji 
Tezli Yüksek Lisans 

1. Sınıf

Milletin Derdiyle 
Dertlenmiş Bir Yiğit

,,
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bu dert milletin derdiymiş. Milletin 
derdiyle dertlenmiş bir yiğit. Adalet 
ve Kalkınma diyor bu yiğit. Milletin 
bu kelimeleri unutmaya başladığı 
bir zamanda. ‘Aydınlığa açık, karan-
lığa kapalı bir Türkiye istiyoruz.’ di-
yor. Ve şöyle ekliyor ‘Artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak.’ Durmuyor 
meydan okuyor mertçe. ‘Erken se-
çim istiyoruz.’ diyor. O gün dün gibi 
tüm netliğiyle aklımda. Önce sevinç 
kaplıyor içimi. Çocuğum daha. Par-
tinin logosundaki ampulün yandı-
ğını görüyorum. Sonra bir hüzün. 
Aklıma büyüklerimden duyduğum 
Adnan Menderes, Turgut Özal isim-
leri, darbe kelimesi geliyor. Sonra 
tekrar bakıyorum ampule yanmaya 
devam ediyor. Tekrar ferahlıyorum. 
Bu sevda bitmez, bitmeyecek diyo-
rum.

Bizim nesil ilkokulda müfettiş geldi-
ğinde sorduğu ‘Başbakanın adı ne?’ 
sorusuna birden fazla isim vermek 
zorunda kalan nesil. Belki Mende-
res’i, Özal’ı, 12 Eylül’ü yaşamadık 
ama koalisyonları, ekonomik kriz-
leri, IMF’yi, yazar kasa olayını, 28 

Şubat’ı hayal meyal de olsa hatırlı-
yoruz. Maalesef hatırlıyoruz ülke-
miz için zor günleri. Şu an bile ha-
tırlayacak olsam aklıma 14 Ağustos 
2001 geliyor hemen ve yandığını 
gördüğüm o ampul.

AK Parti böyle bir zamanda kurul-
du işte. Gerçekten o karanlık gün-
leri aydınlığa çeviren bir parti oldu. 
14 Ağustos 2001’de kurulan parti 3 
Kasım 2002’de halkın teveccühü ile 
aldığı iktidar emanetini günümüze 
kadar korudu. 16. yaşını kutladık 
AK Parti’nin bu yıl. 13 senedir ülke-
mizi yöneten AK Parti ile büyüdük 
biz. Şanslı bir nesildik. 

3 Kasım 2002’de başlayan iktidar 
yolculuğu kolay olmadı tabii ki. O 
yiğit adama verilen siyasi yasak, 
e-muhtıralar, 367 krizi, defalarca 
denenen hükümeti devirme çabala-
rı, parti kapatma davası, Cumhuri-
yet Mitingleri, Gezi Parkı olayı, 15 
Temmuz ihaneti, içeriden ve dışarı-
dan terörü tırmandırmaya çalışan 
hain maşalar. Evet kolay olmadı. 
Ama her seferinde güçlenerek çık-

mayı bildi AK Parti. Milletten aldığı 
destek oydan daha öte bir şeydi. Bir 
sevda, bir aşk vardı bu destekte.

Eski Türkiye kavramı yerini yeni 
Türkiye’ye bıraktı AK Parti’yle bir-
likte. Her alanda Türkiye’yi kat be 
kat büyüten AK Parti döneminde 
imkansız diye bir şeyin olmadığını 
öğrendik. AK Parti öncesinde yaşa-
saydım bu icraatları duyduğumda 
ne ütopik şeyler derdim herhalde. 
Hayalleri gerçeğe dönüştürebilme 
sanatının siyasetteki adı oldu AK 
Parti.

Milletin derdiyle dertlenen o yiğit 
adam bununla da yetinmedi. Tüm 
mazlum coğrafyaların sesi oldu. O 
yiğit İsrail’e ‘One munite’, tüm dün-
yaya ‘Dünya, 5’ten büyüktür.’ diyebi-
len bir yiğit. 

O yiğit adamın millete her hizme-
tinde, zalimlere her meydan oku-
yuşunda çocukluğumdaki yandığını 
gördüğüm o ampulü hatırlıyorum. 
Ve biliyorum o ampul hiç sönmedi 
ve sönmeyecek.

Hayalleri Gerçeğe Dönüştürebilme Sanatının Siyasetteki Adı Oldu AK Parti

,,

,,
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ŞİLE’NİN MUHTAR TEYZESİ ŞAFAK 
KARAKESKİN 

Şile'ye bağlı Avcıkoru Mahallesinde muh-
tarlık yapan 74 yaşındaki Şafak Karakes-
kin, AK Parti Şile Kadın Kolları Yerel Yö-
netimler Birim Başkanlığını yürütmüştür. 
Şafak Karakeskin, merhum Başbakan 
Adnan Menderes’in darbeciler tarafından 
idam edilmesinin ardından haksızlığa kar-
şı çıkmak için siyasete atıldığını ifade et-
mektedir. 55 yıldır aktif siyasetin içerisin-
de olan Karakeskin Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı Belediye Başkan-
lığından itibaren tanıyıp sevmiş ve Pınar 
Hisar cezaevi günlerinde kendisini ziyaret 
etmiştir. Şafak Teyzemizin en büyük isteği 
ise Beştepe’de Cumhurbaşkanımıza mi-
safir olmaktır. Avcıkoru Mahallesinin akil 
insanı olan Şafak Karakeskin ile siyaset, 
muhtarlık ve yaşam üzerine kısa bir soh-
bet gerçekleştirdik.

Doğma büyüme Şileli olan Şafak Teyze 74 
yaşında, 12 senedir köyünün muhtarlığını 
yapıyor. 1 kızı, üç torunu var. 

Muhtarlığa başlama hikâyesini kendisi 
şöyle anlatmaktadır: ‘Ben yaratılış icabı 
herhalde biraz daha erkek işlerine yat-
kınım. Ailenin ilk çocuğuyum, rahmetli 
babam erkeklerin yapacağı tüm işleri 
bana öğretirdi, birlikte yapardık, çalış-
maya daha 13-14 yaşındayken çobanlık-
la başladım; koyunlarımız keçilerimiz 
vardı. Rahmetli babam muhtardı, bura-

da 20 sene muhtarlık yaptı. Kardeşim 
80 ihtilalinde muhtardı 20 sene de o 
yaptı. Bende İstanbul Erenköy’de otu-
ruyordum, beyim emekli olunca tekrar 
köye döndük. Sevenimiz çok tabi bana 
“illa seni muhtar yapacağız” dediler. 
2004’ten itibaren muhtarlık yapıyorum. 
İyi ki de yapıyorum ki 12 yıldır görevi-
min başındayım. İnşallah sağlığım bir 
dönem daha götürürse bir dönem daha 
yapmayı düşünüyorum.’ 

Kadın muhtar olarak hiç zorluk yaşamadı-
ğını ifade etmektedir. Çevresine kendisini 
kolaylıkla kabul ettirebilen Şafak Teyze 
herkesle muhabbeti olduğunu söylüyor ve 
ekliyor: ‘Hiç kimseden kötülük görme-
dim, herkesten çok razıyım.’ 

Aktif siyasete 1962 senesinde başlar…

‘Siyasete 1962 senesinde başladım. Tabi 
biz pek çok zorluk gördük. Rahmetli 
Menderes’in kurban gittiğini gördük. O 
zaman televizyon yok, internet yok. Kö-
yümüzde bir tek radyo vardı, haberleri 
oradan takip ediyorduk. Menderes haf-
tada bir mahkemeye çıkarılırdı. Herkes 
bizde toplanır öyle dinlerdik.  Şimdiki 
zaman olsa o adaları dümdüz ederdi bu 
Millet; ama o zamanlar hiçbir irtibatın 
yok, tepki verebileceğin bir ortam yok. 
Ben de bu olaydan sonra siyasete girme-
ye karar verdim.’ 

Şafak Teyze AK Parti’nin kuruluşundan iti-
baren teşkilatlarda… 

‘Cumhurbaşkanımızı Belediye Başkan-
lığı günlerinden beri takip ediyorum. 
Pınar Hisar Cezaevine girdiğinde ken-
disini ziyaret etmiştim. Beyim sağ olsun 
çok desteklerdi beni, müsamaha göste-
rirdi. Ben Tayyip Bey’i görmek isteyince, 
tesadüf o günde Çarşamba günü, yani zi-
yaret günüymüş. Savcılığa gittik, evrak 
aldık görüşmek için. Orada da kısa bir 
süre görüştük. Allah yolunu açık etsin, 
düşmanlarına karşı gelip getirsin. Son-
ra Ak Parti kurulunca da hemen partide 
çalışmaya başladım. Allah bu bayrağı 
düşürmesin hep birlikte sahip çıkacağız 

inşallah…’

Siyasette unutamadığı anısını şöyle anlat-
maktadır: ‘Tayip Bey’in Başbakan oldu-
ğu zaman bir toplantısına katılmıştım. 
Tabi çok kalabalık insan geldikçe hep 
arkalara kayıyoruz, ben önlere doğru 
gitmek istedim. Tanıdığım bir beyefen-
di vardı Embiya Bey, o erkenden gitmiş 
önlere oturmuş, kalktı bana yer verdi, 
Allah razı olsun… Ama mümkün değil 
daha fazla öne geçirmiyorlar. Tayyip Bey 
kürsüden konuşup indi, ben de hemen 
arka sıradayım bariyer var. Bariyeri itip 
Tayyip Bey’in karşısına dikildim. Belma 
Satır Hanımefendi vardı o da geldi. Bel-
ma Hanım Tayyip Bey’e ”Sayın Başba-
kanım Şile Avcıkoru Köyü Muhtarımız” 
dedi. Dedim “Tayyip kardeşim ben seni 
Pınarhisar’a geldim gördüm, şimdi bu-
radan şuraya gelemiyorum.” “E geldin 
işte bak” dedi güldü. O anı hiç unutmu-
yorum, o da şaşırdı.  Bir müddet sohbet 
ettik. Köyümüzü sordu, buraları sordu…’ 

‘Şu hayatta çok şükür hep hayallerimi ger-
çekleştirmişimdir.’ 

‘En büyük hayalim bizim köyümüzün 
camisini yenilemekti. Çok kötüydü 
ama bir şey yapamıyorduk. Tabi Tayyip 
Bey’den önce yardım alamıyorduk. O 
zamanki Kaymakam eksik olmasın, çok 
iyi biriydi. “Tamir yaptırsak da yıkılır, 
sen bunu yık en iyisi paran yetmezse 
makbuz çıkartırız” dedi Allah razı olsun. 
Tayyip Bey Başbakan olur olmaz hemen 
yardımları açtı. 2005’te kaba inşaatını 
bitirdik. Çok fazla yerden destek aldık, 
makbuza gerek kalmadan bitirdik. ‘Bu 
kadar büyük camii yaptın cemaat yok’ 
dediler. ‘Camiyi ben yaptım cemaati de 
Allah yollayacak’ dedim.’

Şafak Teyzenin Tavsiyeleri:

‘Kadınlar mutlak suretle siyasete girsin-
ler, her yere hâkim olmadan hiçbir şey 
düzelmez. Kötü niyet düşünmeyin iyi 
niyetlerle yola çıkın. Gençler özellikle 
siyasette aktif olmalılar, vatanını seven 
insanın vatanı için çalışması lazım…’ 
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza 
Dağ, katıldığı özel radyo programında gün-
deme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 'hüküme-
tin kendilerine destek vermediği' yönünde 
açıklamalarının olduğunu ancak bunun 
gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dağ, 
şöyle konuştu. 

"İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 büyük-
şehir belediyesi içinde İller Bankası’n-
dan en çok destek alan ikinci şehirdir. 
Birinci olarak Kocaeli, ikinci olarak da 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllık baz-
da kişi başına 656 lira destek alır. 30 
büyükşehirin ortalaması ise 465 lira. 
Bakın rakamlarla söylüyoruz. 656 lira-
yı siz İzmir'in nüfusu ile çarpın ve gö-
rün İzmir'in İller Bankası’ndan aldığı 
desteği. Onun için birilerinin bahane 
üretmek suretiyle bu şeyleri söylemesi 
doğru değil. Hiçbir bahane başarının ye-
rini tutmaz. Diğer taraftan havalimanı, 
Konak Tüneli, İzmir-İstanbul Otoyolu, 
Çandarlı Limanı, Karşıyaka çevre yolu, 
İzmir-Ankara hızlı tren projesi bunlar 
hükümetin ayrıca hizmetleridir.” dedi.

“İnsani İlişki Kurma 
Durumunu Ortadan 

Kaldırıyor”

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanına 
yönelik “Hainler Devlet Yönetemez” ko-
nuşmasına değinen Dağ, Kılıçdaroğlunun 
bu yaklaşımını eleştirdi.

"Kılıçdaroğlu bu tarz söylemleri bir mu-
halefet aracı olarak yıllardır kullanıyor 
yeni değil. 2010 da Genel Başkan oldu-
ğundan bu yana ne yazık ki muhalefetin 
seviyesini daha da aşağılara indirmiş 
vaziyettedir. Muhalefet bir eleştiri yapı-
lacak yer olabilir, iktidar partisi eleşti-
rilebilir, muhalefet eleştirdiği şeylerin 
yanına ben iktidar olduğumda şunları 
yapacağım diyebilir. Ana muhalefet 
partisi Genel Başkanı ne yazık ki hep 
hakaret ederek açıkçası öyle bir hale 
getiriyor ki insani ilişki kurma duru-
munu ortadan kaldırıyor. CHP'lilerin 
bu konuda yürüttükleri muhalefet tarzı 
milletten, milletin değerlerinden kopuk 
olduğunu geçmişte de meydan mey-
dan montajlanmış şeyleri söyleyerek, 
yayınlayarak “hainler”,“başçalan” gibi 
ifadeler kullanarak akıl dışı söylemler-
de bulundular. Dolayısıyla Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı muhalefet 
yapmıyor sadece hakaret ediyor, iftira 
atıyor. Genel başkan bunu yaptığı gibi 
genel başkanın çalışma arkadaşları, ge-
nel başkan yardımcıları, grup başkanve-

killeri de açıkçası aynı dili kullanmaya 
devam ediyor."

Dağ, AK Parti’nin reformcu bir parti ol-
duğuna değinerek, “Allah’a şükür bugü-
ne kadar da değişimi dönüşümü her 
zaman sağlamış bir partiyiz. Bugüne 
kadar ki milletvekillerimiz de, il-ilçe 
teşkilatlarımızda çok ciddi değişim ve 
dönüşümler yaşandı. 2019 seçimlerine 
doğru giderken içimizde değişiklik yap-
manın gerekli olduğunu kurullarımızda 
MYK’da MKYK’da bunları tartışıp istişa-
re sürecimiz oldu ve sonrasında da icra-
ata geçildi.” dedi.

Dağ, milletin değişim isteğini zamanında 
okuyup harekete geçen bir parti olarak bu-
günlere gelindiğini söyledi.

“Araştırma Geliştirme 
Boyutuyla Bir Karar 
Almamız Gerekiyor”

"Bir kere hiç kimse ben dahil kendi şah-
sımla yani Hamza Dağ olarak seçime 
girmiyorum. Bir parti logosu altında se-
çime giriyorum, genel seçimlerde aday 
olanların tamamı da aynı şekilde bir 
parti logosu ile seçime giriyor. “Seçimle 
gelen seçimle gider” sözü doğru bir söz-
dür ama bu şunun için geçerlidir. Öyle 
darbelerle birtakım vesayetlerle seçim-
le gelmiş bir kişiyi değiştiremezsiniz de-
mek içindir. Yoksa parti kendi içinde bir 
takım karar alıp o parti içindeki kararı-
nı uygulayabilir. Aday gösterdiğiniz bele-
diye başkanıyla alakalı geçen 3 yıl süre 
içinde çok daha farklı performans duru-
mu ortaya çıkabilir ülkenin genel siya-
sal ortamında da farklı bir durum ortaya 
çıkabilir. Biz bir siyasi parti olarak ülke-
nin siyasal durumunu okuyup, inceleyip 
bir nevi kendi birimimiz olan araştırma 
geliştirme boyutuyla bir karar almamız 
gerekiyor. Zaten istifa eden belediye 
başkanlarımızı, teşkilat mensubumuzu, 
milletvekilimizi çok olumsuz bir durum 
olmadığı sürece başka yerlerde değer-
lendirmiş bir siyasi partiyiz."

 “DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ 
HER ZAMAN SAĞLAMIŞ PARTİYİZ”
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet 
yılmaz, Anadolu ajansı ekonomi-finans 
servisi ve iç haberler servisini ziyaret etti. 
Yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisi ve 
Şehir Ekonomileri Projesi'ne ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak 
başlattıkları ve Türkiye'nin 81 ilini kapsa-
yan projenin önemine işaret eden Yılmaz, 
amaçlarının her konuyu ele almaktan ziya-
de, illerin siyaseten önemli, ön plana çıkan 
ekonomik gündemini tespit etmek olduğu-
nu söyledi.

Türkiye'nin büyük ve zengin bir ülke oldu-
ğunu, her yörenin de kendine özgü birta-
kım tartışmaları ve ekonomiyle ilgili farklı 
gündemleri bulunduğunu anımsatan  Yıl-
maz, şöyle konuştu:

"Sadece makro ekonomik tartışmalarla 
Türkiye geleceğe yürüyemez. Sektörel 
ve mekânsal olarak da mutlaka mikro 
düzeye inmeniz gerekiyor. Halkımızın 
sadece genel değil, mikro düzeyindeki 
beklentilerini de iyi tespit edip, politika-
larımızı şekillendireceğiz. Mikro düzeye 
inmeden Türkiye'yi nakış nakış işleme-
niz mümkün değil."

3 kanaldan bilgi toplanacak
Proje kapsamında 3 ayrı kanaldan bilgi 
toplayacaklarını, bunlardan birinin saha 
çalışmaları olduğunu ifade eden Yılmaz, 
doğrudan halkla görüşmeler yapacakla-
rını, sokaktaki vatandaşın perspektifini, 
tercihini ve önceliklerini belirleyeceklerini 
dile getirdi. 

İkinci olarak AK Parti il ve ilçe teşkilatla-
rıyla buluşacaklarını, bu toplantılarda da 
teşkilatların siyasi değerlendirmelerini ve 
gündemlerini alacaklarını belirten Yılmaz, 
"Üçüncü olarak da sivil toplum örgüt-
leri, meslek kuruluşları ve üniversite-
lerden fikirler derleyeceğiz. Bu üç hat-
tan gelen bilgileri genel merkezimizde 
sentezleyerek, il il bu öncelikleri ortaya 
koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Halkımızın Beklentilerini 
İyi Tespit Edeceğiz"

Yılmaz, çalışmaların büyük ölçüde olgun-
laştığını ve pilot uygulamalar yapacakları-
nı belirterek, çalışmaları bazı illerle başla-
tacaklarını söyledi. Saha çalışmasını 3-4 
ayda tamamlamayı planladıklarını ifade 
eden Yılmaz, daha sonra genel merkezde 

çalışmaların süreceğini bildirdi.

81 ilin tamamında yapmayı planladıkla-
rı bu çalışmanın yanı sıra birçok ilde yü-
rüyen yüzlerce projenin olduğuna işaret 
eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Esas olan halkın üzerinde durduğu 
meseleleri iyi tespit edebilmek. Bazen 
bürokratik bakış açısıyla bunları göre-
meyebiliyorsunuz yani halkın günde-
mini tam olarak yakalamak mümkün 
olmayabiliyor ama sahaya gittiğiniz za-
man, halkla bire bir farklı kanallardan 
gelen bilgileri de alarak görüştüğünüz 
zaman halkın asıl gündemini yakalama 
şansınız daha yüksek oluyor. Her zaman 
siyasetimizin temeli şu: Biz, bütün alan-
larda politikalarımızı halkın beklenti-
lerine göre şekillendiren bir partiyiz. 
Başarımızda da bunun önemli bir payı 
var. Ekonomi alanında da farklı düşüne-
meyiz."

"Yüzde 7 Aşılırsa G20'de 
En Yüksek Büyüme Hızını 

Yakalayacağız"

Yılmaz, bu yıl canlanan ekonomi ve baz 
etkisine de dikkati çekerek, "Yılın üçüncü 
çeyreğinde yüzde 7'nin üzerinde büyü-
me bekliyoruz." ifadesini kulandı. 

Türkiye'nin G20'de Çin ve Hindistan'dan 
sonra üçüncü en yüksek büyüme oranına 
sahip ülke olduğunu anımsatan Yılmaz, 
üçüncü çeyrekte yüzde 7 aşılırsa, G20'de 
en yüksek büyüme hızının yakalanacağını 
kaydetti.

"İnce İşçilik Dönemi"

Yılmaz, makro istikrarla mikro alanı bü-
tünleştirmek gerektiğinin altını çizerek, 
"Önümüzdeki süreç makro ile mikro-
nun bir arada gitmesi gereken 'ince işçi-
lik' dönemi." dedi. 

“TÜRKİYE EKONOMİSİ, ŞEHİR EKONOMİLERİ 
PROJESİ İLE TESPİT EDİLECEK”
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GÖNÜL ADIMLARI İLE GÖNÜLLER 
YAPMAYA GELİYORUZ!

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK 
Parti’nin 15 yıllık iktidarı döneminde sos-
yal politikalar alanında önemli reformları 
hayata geçirdiğinden bahsederek, "Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sos-
yal politikalar alanında attığımız her 
adımı milletimiz için attık, atıyoruz. 
Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten 
sosyal yardımlara ve ulaşıma kadar her 
alanda reformlar yaptık" dedi.

İlk ayağı Hakkari’de tamamlanan “Sosyal 
Politikalarda Gönül Adımları” ile tüm 
Türkiye’ye ulaşmayı planladıklarını ifa-
de eden Çalık, amaçlarının AK Parti’nin 
uyguladığı sosyal politikalar alanındaki 
çalışmaları ve yereldeki etkinliğini mille-
timizden dinlemek ve “daha güçlü sosyal 
politikaları hayata geçirmek” olduğuna 
dikkat çekti. 

AK Parti iktidarından önce sosyal devlet 
anlayışının olmadığını dile getirerek güçlü 
ekonominin güçlü sosyal politikaları da be-
raberinde getireceğinin altını çizen Çalık,

"Sosyal politikaları artırmak için daha 
güçlü bir ekonomiye sahip olmamız ge-
rekiyor. 2002'de iktidara geldiğimizde 

Anayasa, 'Türkiye Cumhuriyeti; milli, 
demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.' 
diyordu ama AK Parti'ye kadar sosyal 
devlet anlayışının olmadığını çok iyi bi-
liyoruz. Hastane kapılarında bekleyen-
leri, evlere hapsedilen engellileri, sosyal 
güvenlik kapsamının nasıl daraltıldığı-
nı, bütçenin nasıl çökertildiğini hepiniz 
biliyorsunuz" diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın 
Talimatı ile Yola Çıktık, 
İlk Molamızı Hakkari’de 

Verdik”
Kanaat önderleri, akademisyenler, STK 
temsilcileri ve beraberindeki heyetle 
“Sosyal Politikalarda Gönül Adımları 
Hakkari’yi Dinliyoruz” projesinin başlan-
gıcını Hakkari’de yapmanın çok anlamlı 
olduğunu ifade eden Çalık, kendilerine 
gönül kapılarını açan Hakkarililere teşek-
kür etti. Hakkarililerin sorunlarının ayrı 
ayrı dile getirildiği ve çözüm önerilerinin 
masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Ça-
lık, “Bizim için en önemlisi Ankara’dan 
bakınca Hakkari nasıl görünüyor değil, 
Hakkari’den bakınca Hakkari nasıl gö-
rünüyor, Hakkari’den bakınca Türkiye 
nasıl görünüyor... Bunu bir de sizden 
dinleyelim, istedik. Sizlere Sayın Cum-
hurbaşkanımızın selamlarını getirdik. 
Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yola 
çıkarak ilk molayı Hakkari’de verdik 
ve gönüller yapmaya geldik. Sosyal po-
litikalarda gönül adımlarımızı atalım 
dedik. Bugüne kadar neler yaptık, siz-
lerin talepleri nelerdir, onları dinlemek 
istedik; Hakkari’nin yaşadığı sorunları 
genel değerlendirmelerle birlikte dinle-
mek istedik” diye konuştu.

"Doğu ile Batı’yı Ayırmaya 
Çalışanlarla, Terör 

Örgütleriyle Mücadeleye 
Sonuna Kadar Devam 

Edeceğiz!"

Konuşmasında kardeş kavgası çıkartma-
nın hevesiyle yanıp tutuşanların senelerdir 
etnik siyaset yaparak, doğuyu batıyı ayır-
manın kavgasını verdiklerini ifade eden 
Çalık, “Senelerce ya bizdensiniz, ya da 
bizden değilsiniz dediler. Biz biliyoruz 
ki hep birlikte biriz, siz biliyorsunuz ki 
siz benim, ben sizsiniz. Biz Hakkari ile 
birlikte, 81 ilimizle birlikte, hep birlik-
te Türkiye’yiz. Hakkarili vatandaşların 
bize söyledikleri; Hakkari havasıyla, 
suyuyla, gençleriyle, eğitimiyle, sporuy-
la, yatırımıyla, ticaretiyle ve turizmi ile 
anılsın.. Biz biliyoruz ki hedefimiz, ülke-
miz, bayrağımız, dinimiz ve mezhebimiz 
birdir ve bu birilerini rahatsız ediyor. 
Rahatsız olanları bundan sonra da ra-
hatsız etmeye devam edeceğiz. Değerli 
kardeşlerim, terörü sizlerle birlikte bi-
tireceğiz. Bir taraftan terörle mücade-
le, diğer taraftan ise; sosyal, kültürel 
ve ekonomik kalkınma ile Cumhurbaş-
kanımız liderliğinde Hakkari için ve 
Türkiye için yolumuza aralıksız devam 
edeceğiz” dedi.

AK Parti olarak 15 yıldır millete hizmet 
için millet odaklı çalışmalar yürüttüklerini 
aktaran Çalık, vatandaşları dinlemeye, so-
runları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını 
da kaydetti. Çalık, "AK Parti iktidarı ola-
rak millete hizmet yolunda 15 yılda çok 
önemli mesafe kat ettik. Attığımız her 
adımı da milletimiz için attık. Eğitim-
den sağlığa ve ulaşıma kadar her alanda 
reform niteliğinde projeler yaptık" diye 
konuştu.

Öte yandan Türkiye’nin 2003 hedeflerine 
ulaşma yolunda reformlara daha da hız 
vereceğini ifade eden Çalık, “Sosyal har-
camalarımız bugün 51 milyar lira civa-
rında. Sosyal devlet dediğimiz olgu lafla 
değil, icraatla milletin sinesinde yer bu-
luyor” dedi. Çalık son olarak AK Parti'nin 
15 yılda köklü değişimlere imza atmasının 
altında yatan yegâne faktörün reformist 
bir parti olmasından ileri geldiğini de söz-
lerine ekledi.
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GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN MİMARI 
AK PARTİ

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan ‘’8 Kasım 
Dünya Şehircilik Günü’’ dolayısı ile 81 İl 
Çevre Şehir ve Kültür Başkanları ile Genel 
Merkez de bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda 
bulunan Karaaslan; Anadolu coğrafyasının 
sahip olduğu değerlere dikkat çekerken 
‘Kadimi korumak ve yaşatmak öncelikli 
görevimizdir, bizler değerlerimizden al-
dığımız güçlü referanslarla geleceğe iz 
bırakma iddiasına sahip olanlarız.’ dedi.

"AK Parti Yeni Türkiye İdealini 2023 
Hedefleri Üzerinden Ortaya Koyarak Hiçbir 

Konuda Eski Türkiye’nin Dinamiklerine 
Göre Tavır Sergilemeyeceğini 

Kanıtlamıştır" 

"Biz artık yeni şeyler söylemek lazım diyo-
ruz. O nedenle bundan sonraki dönemde 
şehircilikle ilgili, özellikle şehir ve medeni-
yet ile kimlikli şehirler vurgusunu merke-
zine alan ve diğer her şeyi onun etrafında 
şekillendiren bir şehircilik anlayışıyla iler-
leyeceğiz. Aynı zamanda çevre ve doğayla 
uyumlu bir şehircilik anlayışı bizim olmaz-
sa olmazımız."

"İdeallerimizi Uygulamaya Dökecek 
Kudrete, Güce, Aynı Zamanda Çalışma 

Azmine Sahibiz"

‘8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ’

Genel Merkez’de gerçekleştirilen toplantı 
sonrası 81 İl Birim ile “ŞEHİRCİLİK ŞU-
RASI 2017” ye katılan Çiğdem Karaaslan, 
“AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkan-
lığı olarak bu yeni dönemde şehirleri-
mizin kalkınmasına yönelik stratejile-
rimizi ve ‘Kimlikli Şehirler’ idealimizi 
her şehre özel analizler ve çalışmalar 
ile gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhur-
başkanımızın söylediği gibi ‘’Tek Ba-
şına Güç, Para, Finansman, İmkân ve 
Akıl Olması Ne Medeniyetler Ne De O 
Medeniyetlerin Tezahürü Olan Şehirler 
İnşa Etmek İçin Yeterli Değildir. Bize 
Bu Milletin Ruhunda ki Işığı, Umudu ve 
Heyecanı çoğaltacak ‘Gönül Mimarları 
Lazım’. İşte o gönül mimarlarının kadim 
kültürümüzden beslenerek geleceğin 
şehirlerini inşa edeceğine inanıyor ve 
bu vesile ile 8 Kasım Dünya Şehircilik 
Gününü tebrik ediyorum.’’ dedi.






